
ESCOLA TENIR 
Rua Cuiabá, 263 – Centro   - CEP: 79303-070  - CORUMBÁ/MS 

Tel./Fax.: 0**(67)3234-3900  - E-mail: tenir@escolatenir.com.br 

Corumbá, 20 de maio 2021.  

Senhores Pais e/ou Responsáveis, 
Como estratégia para recuperar a aprendizagem dos alunos do 4ºAno na disciplina de matemática, 

informamos que estaremos oferecendo aulas de apoio nesta disciplina. As aulas não terão custo para os pais. 
As aulas serão todos os sábados, com início no seguinte dia e horário: 
DIA: 22/05/2021 (SÁBADO) - HORÁRIO: DAS 8H às 10H 
PROFESSOR: JOÃO PAULO - LOCAL: UNIDADE 1 DA ESCOLA TENIR 

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

Eu,______________________________________ responsável pelo(a) aluno(a)______________________________ 

do _____ Ano/ Turma____, estou ciente sobre as aulas de apoio de Matemática. 

Tenho Interesse:                SIM             NÃO       Assinatura do Responsável: _________________________________ 
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