
 
 
 
 

 
Esteio, 13 de junho de 2019. 

Comunicado nº 082/2019 
 

Prezadas famílias! 
 

Conforme abordado na reunião de pais da 
semana passada, relembramos que a saída de 
estudos do 2º ano será realizada no mês de 
setembro. Como o espaço é muito úmido, a fim de 
zelar pela saúde e bem estar das crianças, 
pensamos ser melhor adiarmos essa atividade. 
Posteriormente informaremos a data que será 
realizada a saída de estudos 

 
Equipe Pedagógica 
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