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

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

 

                Corumbá, 07 de julho de 2021. 

Srs. Pais e/ou Responsáveis 
 

 Estamos chegando ao final do 1º Semestre letivo. Agradecemos a Deus por ter nos permitido chegar até aqui. 
Muito obrigada a todos os pais e alunos, pela parceira e confiança em nosso trabalho. 
Informamos a seguir algumas datas que auxiliarão os senhores no planejamento do recesso: 

 Dia 08/07 (Quinta-feira) – Último dia de aula. 

 Dia 27/07 (Terça-feira) – Retorno das aulas  
 Estaremos esperando o retorno de nossos alunos com alegria. 
 Desejamos a todos um recesso  de paz, saúde e alegria, para que as energias sejam renovadas para o 2º 
Semestre de 2021. 

Atenciosamente, 

Coordenação Pedagógica / A Direção 
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