
ESCOLA TENIR 

Rua Cuiabá, 263 – Centro   - Cep: 79303-070  - CORUMBÁ/MS 
Tel./Fax.: 0**(67)3234-3900  - E-mail: tenir@escolatenir.com.br 

 

Corumbá, 16 de março de 2020. 

Senhores Pais ou Responsáveis, 

Informamos que no dia 17/03/2020 (terça-feira), às 14h00minh às 15h00minh,  haverá uma Aula Extra de Matemática para 

os alunos do 6º ano A, com a professora Ana Cristina, pois os mesmos não atingiram os objetivos esperados, por isso será dada uma 

nova oportunidade. 
O objetivo desta aula é auxiliar o mesmo em suas dificuldades, portanto, de presença obrigatória. 

Atenciosamente 

Coordenação Pedagógica. 

............................................................................................................................................................................................. 
(Favor preencher,  assinar e devolver) 

 

Eu___________________________________________________________ responsável pelo(a) aluno(a) 

________________________________________________________ do ________, estou ciente do comunicado sobre a Aula Extra 

de Matemática (17/03). 

 

Assinatura do Responsável: _________________________________________________________ 

 

 

 

ESCOLA TENIR 

Rua Cuiabá, 263 – Centro   - Cep: 79303-070  - CORUMBÁ/MS 
Tel./Fax.: 0**(67)3234-3900  - E-mail: tenir@escolatenir.com.br 

 

Corumbá, 16 de março de 2020. 

Senhores Pais ou Responsáveis, 

Informamos que no dia 17/03/2020 (terça-feira), às 14h00minh às 15h00minh, haverá uma Aula Extra de Matemática, para 

os alunos do 6º ano A, com a professora Ana Cristina, pois os mesmos não atingiram os objetivos esperados, por isso será dada uma 

nova oportunidade. 
O objetivo desta aula é auxiliar o mesmo em suas dificuldades, portanto, de presença obrigatória. 

Atenciosamente 

Coordenação Pedagógica. 

............................................................................................................................................................................................. 
(Favor preencher,  assinar e devolver) 

 

Eu___________________________________________________________ responsável pelo(a) aluno(a) 

________________________________________________________ do ________, estou ciente do comunicado sobre a Aula Extra 

de Matemática (17/03). 

 

Assinatura do Responsável: _________________________________________________________ 
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Corumbá, 16 de março de 2020. 

Senhores Pais ou Responsáveis, 

Informamos que no dia 17/03/2020 (terça-feira), às 14h00minh às 15h00minh, haverá uma Aula Extra de Matemática, para 

os alunos do 6º ano B, com a professora Ana Cristina, pois os mesmos não atingiram os objetivos esperados, por isso será dada uma 

nova oportunidade.  
O objetivo desta aula é auxiliar o mesmo em suas dificuldades, portanto, de presença obrigatória. 

Atenciosamente 

Coordenação Pedagógica. 

............................................................................................................................................................................................. 
(Favor preencher,  assinar e devolver) 

 

Eu___________________________________________________________ responsável pelo(a) aluno(a) 

________________________________________________________ do ________, estou ciente do comunicado sobre a Aula Extra 

de Matemática (17/03). 

 

Assinatura do Responsável: _________________________________________________________ 
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