
     EDUCANDÁRIO SENHOR DO BONFIM 
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Japeri, 27 de abril de 2020. 

Olá alunos e familiares, 

       Agradecemos o apoio recebido a cada dia, em forma de breves mensagens, que trazem 

em seu âmago o reconhecimento do empenho, da dedicação, do carinho, da inovação, do 

trabalho árduo de nossos colaboradores, que ultrapassaram os limites da tela e “invadiram” 

centenas de casas nos últimos dias. 

      Ainda são muitas as incertezas que todos nós enfrentaremos, mas seguimos com o 

compromisso de quase 40 anos de fornecer educação com excelência, sem descuidar dos 

valores humanos, mantendo a parceria e um diálogo constante com as famílias. 

        Estamos perto de finalizar o 1º. Bimestre, para isso, vamos utilizar as atividades e os 

combinados até o momento. E assim, traçar o plano para o 2º. Bimestre, seguindo nossa 

crença de valorização da parceria e de transparência com as famílias. 

DATA AÇÕES 

 
 
 
 
 

A partir do dia 
29/04 

até 08/05 

 

 Será entregue os livros do 2º. Bimestre na escola.  
 

1. Não tenha pressa, siga o dia de entrega 
da sua turma para não ter aglomeração. 
 
2. Caso não possa no dia marcado, não há 
problema, pode adequar a melhor data. Os 
livros estarão disponíveis na data de 
preferência. 

 
3. Os responsáveis que tiverem mais de um filho na escola pode escolher 
um dos dias de acordo com a turma para buscar todos os materiais.          

 

2ª.fase 29/04 

3ª. fase 30/04 
4ª. fase 04/05 

5ª. fase 05/05 
1º. ano 06/05 

2º. ano 07/05 

 
HORÁRIO DE 

ENTREGA: 

  
               8h as 12h     ou     13h às 17h   
     Dê preferência de buscar no turno de estudo do seu filho. 

          

         Em breve enviaremos novo comunicado para informar a finalização do 1º. bimestre e 

os procedimentos de continuidade ao estudo. 

         Seguimos juntos e continuamos à disposição!                                                   



 

 

 


