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DESTAQUES
DO MÊS
RICOS MOMENTOS DE FECHAMENTO
DO ANO:
- Culminância de projetos interdisciplinares
- Culminância do Processo de Letramento
dos 1OS anos.
Encerramento dos 9OS anos.
Observem datas a seguir e prestigiem!

REUNIÕES DE PAIS PARA AVALIAÇÃO
DA III ETAPA.
A nossa equipe espera por você.
Agendem-se previamente para não
perderem esses importantes momentos
conclusivos do ano.

CONFRATERNIZAÇÃO E DESPEDIDA
DOS ALUNOS CONCLUINTES DOS 9OSANOS.

Junto à saudade, o orgulho pela certeza
do dever cumprido.

EVENTO: APOIO ARTICULANDO ARTES,
LITERATURA, DANÇA E MÚSICA
DA EDUCAÇÃO INFANTIL.
Nossos pequenos também homenagearão
os 35 anos do colégio com sua ludicidade,
criatividade e muito afeto e alegria no ar.
Venham se encantar junto com a gente.

MATRÍCULA PARA AS ATIVIDADES
EXTRACURRICULARES – 2020
Leiam atentamente as informações que já
seguiram antes e estão reforçadas nesta
circular.

O QUE VEM POR AÍ
Chegamos ao final de um ano bem desafiador, em que precisamos tomar a decisão
mais difícil da nossa história profissional : construir os novos rumos desse projeto
lindo, que é o Colégio Apoio e que deu um sentido especial as nossas vidas desde que o
criamos em 1984, junto com Ceça e Lila, amigas-irmãs.
Sentiremos muito a falta da parceria alegre, amorosa, vibrante das nossas queridas
sócias ao nosso lado, mas temos a certeza de que se manterão ligadas afetivamente
ao nosso Apoio e colaborando conosco sempre que precisarmos.
Temos a certeza de que para o nosso momento de vida pessoal e profissional, essa
negociação com a Bahema foi a decisão mais sábia a ser tomada, com vistas à
perenização do projeto Apoio e isso nos fortalece para seguir em frente, liderando uma
equipe maravilhosa que confia muito em nós e nos princípios e valores educacionais
que defendemos.
Na nova equipe gestora, que já vem sendo preparada desde 2016, seguiremos
empenhadas em deixar marcas diferenciadas no cenário educacional da nossa cidade,
de um Projeto Político-Pedagógico que prima pela articulação escola-vida, pelo
respeito à diversidade, pela formação integral do ser-aprendiz, pela valorização das
múltiplas linguagens, pelo estímulo a uma leitura de mundo mais ampla, consciente e
crítica e pela sólida formação pessoal e social dos nossos alunos, que vêm sendo
cotidianamente preparados para exercerem com sensibilidade, espírito colaborativo,
autonomia e competência, o seu papel na família, na escola e em outros diversos
âmbitos de convívio e atuação.
Ao fecharmos este ciclo da nossa história, a palavra mais forte que nos vem à cabeça é
gratidão.
Primeiramente, a Ceça e Lila por termos sonhado juntas , nós quatro, o nosso Apoio,
esse espaço de valorização da vida e do crescimento humano em todas as dimensões,
e nos complementado nas nossas semelhanças e diferenças para transformarmos
esse sonho numa viva, pulsante e sólida realidade.
Ceça, com sua amorosidade e admirável intuição, cuidou com muita sabedoria das
pessoas e das relações entre elas, sendo uma presença importante na solução de
situações desafiadoras diversas, ao liderar o setor de Psicologia do Colégio; Lila, com
seu espírito prático e sua agilidade no fazer, sempre cuidou da atuação dos
funcionários e da organização dos processos cotidianos, e vibrou com o crescimento
das Atividades Extracurriculares, às quais se dedicou sempre.
Agradecemos as duas queridas amigas por terem contribuído com muito amor,
integridade, compromisso e responsabilidade para esse projeto lindo que esse ano
fez 35 anos!
Também as nossas queridas equipes do SOP, dos(as) professores(as) e dos(as)
funcionários (as) , que exercem suas funções com integração, compromisso e
competência, fazendo deste Colégio um lugar especial para se ensinar, aprender,
crescer, SER!
Aos nossos colaboradores terceirizados, também é imensa a nossa gratidão, pois
todos sempre procuraram incorporar o estilo Apoio de ser, refletir e fazer , contribuindo
para o êxito das nossas ações.
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Por último, e não menos importante, agradecemos carinhosamente por cada palavra amiga, cada gesto de validação e
reconhecimento e as críticas construtivas por parte das famílias que, efetivamente, contribuíram para o amadurecimento e
fortalecimento do projeto Apoio.
Neste último mês do ano, priorizaremos a conclusão do processo avaliativo da aprendizagem dos alunos e do desempenho dos
profissionais e dos nossos serviços em geral. Para isso, contamos com aparticipação de todos vocês, fazendo-se presentes nas
reuniões de avaliação do trabalho desenvolvido na classe do(a) seu(sua) filho(a), agendadas a seguir e respondendo à Ficha de
Avaliação Institucional que lhes será enviada muito em breve. A sua opinião é muito importante para a qualidade do nosso
trabalho.
Relembramos o término das aulas regulares nos diferentes níveis de escolaridade:
Educação Infantil – dia 20/12
Ensino Fundamental:
-1OSanos- dia 20/12/19
-2º ao 9º ano – dia 13/12/2019, para os alunos que obtiverem Síntese Anual AM ou BAM
O período de Recuperação Anual vai de 16/12 a 23/12 para o Ensino Fundamental 1 e de 16/12/a 26/12 para o Ensino
Fundamental 2 .
O nosso reencontro com os alunos e familiares em 2020 será no dia 3 de fevereiro, primeiro dia do próximo ano letivo.
Atentem para todas as datas importantes divulgadas nesta circular e agendem-se previamente para prestigiarem as produções
conclusivas da (s) classe(s) do(s) seu(s) filho(s).
Nesse final de ano, procuraremos fortalecer entre nós e junto aos nossos alunos, o verdadeiro sentido do Natal, valorizando as
expressões de respeito, solidariedade e amor entre os homens.
Abraços fraternos
Rejane e Terezinha

PRA MARCAR NA AGENDA

02.12
02 a 06/12

04.12
04 a 12/12

06.12
07.12

CICLO 3:
- Bom-dia e Boa-tarde do Ciclo 3 pela coordenação – tema da agenda de dezembro: “Mulheres, no
empreendedorismo Social “ (Cecília Brennand, Madre Escobar e Návila Teixeira.)
CICLO 1:

- Culminâncias dos Projetos Interdisciplinares dos Infantis 3 e 4 e Reunião de Pais para
Avaliação do II Semestre. Vejam o quadro abaixo com a organização da data e horário de cada turma.
CICLO 2:
- Bom-Dia e Boa-Tarde - Apresentação eletrônica acerca da página de abertura do mês da agenda
“Mulheres no Empreendedorismo Social”, para conhecer um pouco mais sobre Cecília Brennand,
Madre Escobar e Návila Teixeira. Conversar também sobre a conclusão do ano letivo, semana de PAA
(Processo de Avanço da Aprendizagem), início do período de férias, atividades de recuperação etc.
CICLO 5:
- Reunião diurna com os professores do Ciclo 5 – 10h às 12h25 – nesse dia os alunos são liberados às 10h
CICLOS 2 e 3 :

- Entrega aos pais das listas de materiais individuais para os alunos PAAE (Público alvo do Atendimento
Educacional Especializado) pelo Serviço de Psicologia e Orientação Ciclos 1, 2 e 3
CICLO 4:
- Último dia de JORNADA AMPLIADA
CICLOS 2 :

- Culminância do Processo de Letramento - 1OSanos. Horários: 9h (turmas da manhã) e 16h
(turmas da tarde).
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08.12

CICLO 5:
- Feriado – Nossa Senhora da Conceição.

CICLO 3:

09.12

- Bom-dia e Boa-tarde do Ciclo 3 pelos professores(as) e alunos (as)
- Momentos especiais vividos pelos 4OS e 5OSanos no Ciclo 3. (Recordar é viver)
- Conversar também sobre a conclusão do ano letivo, semana de PAA (Processo de Avanço da Aprendizagem),
atividades de recuperação e início do período de férias.
CICLO 5:
- Festival de Música de Inglês- Ciclo 5

CICLO 2:
Programa de Avanço da Aprendizagem com os(as) alunos(as) dos 2OSe 3OSanos para: Fixação e aprofundamento dos conteúdos trabalhados (alunos(as) com Síntese Anual AM e BAM).

CICLO 4:

09 a 13/12

- Período de atividades de enriquecimento pedagógico para os alunos que atingiram índice AM e BAM na III
etapa e atividades destinadas ao Avanço de Aprendizagem e recuperação paralela da III etapa para os alunos
que não atingiram os índices. Aguardar horário diferenciado.
CICLO 5:
- Programa de Avanço de Aprendizagem do 2º ao 9º ano.

CICLO 1:

10.12

- Bom - Dia / Boa- Tarde Cívico- Canto do Hino Nacional.
CICLO 2:
- Comemoração dos aniversariantes do mês (3OS anos).
CICLO 3:
- Reunião com os pais, mães ou demais responsáveis para Avaliação da III Etapa (4OSanos e 5OS anos).

11.12

CICLO 2:
- Bom-Dia e Boa-Tarde - Momento cívico com o canto do Hino Nacional, vivência importante para a
formação da cidadania. Depois, vamos resgatar lembranças de momentos marcantes que aconteceram
ao longo do ano.
- Comemoração dos aniversariantes do mês (2OS anos).

CICLO 2:

12.12

- Reunião com os pais, mães ou demais responsáveis para Avaliação da III Etapa (2OSanos e 3OSanos).
Atenção ao horário em que a reunião de cada turma acontecerá:
Horários: 7h30h às 8h30 (2º ano C, 2º ano B e 3º ano A).
11h às 12h (2º ano A e 3º ano B).
13h30 às 14h30 (2º ano D).
17h às 18h (2º ano E, 3º ano C e 3º ano D)

CICLO 2:
- Último dia de aulas regulares para os(as) alunos(as) do Ensino Fundamental com Síntese Anual
AM/BAM.
CICLO 3:

13.12

- Último dia de aulas regulares para os(as) alunos(as) do Ensino Fundamental com Síntese Anual AM/BAM.
- Bom- dia e Boa- tarde especiais. Apresentação dos textos teatrais dos 5OS anos, para os 3OS e 4OSanos
- Horários: Manhã: 10h30 - Tarde: 13h30
CICLO 4:
- Último dia de aula para os alunos com Síntese Anual AM ou BAM. Ao final de cada turno, serão divulgados
os nomes dos alunos que farão Recuperação Anual, indicando em qual/quais disciplinas.
CICLO 5
- Cerimônia de Encerramento – 9OS Anos – 20h
:
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14.12
16.12

CICLO 1:
- Evento Cultural: Apoio Articulando - Ciclo 1. Serão enviados via email e impressos, comunicados
específicos para esse evento com os horários de cada grupo e turno.
CICLO 4:
- Reunião de Pais AEE – Avaliação do Semestre – Horário: 19h
CICLO 2:

16 a 19/12

- Atividades de Recuperação Anual para alunos(as) do Ensino Fundamental (2º e 3º ano) que não
obtiveram Síntese Anual AM/BAM.
CICLO 3:
- Atividades de Recuperação Anual para alunos(as) do Ensino Fundamental (4OS e 5OS anos) que não obtiveram
Síntese Anual AM/BAM

16 a 20/12

CICLO 4:
- Atividades de Recuperação Anual. Os alunos só virão para o colégio no horário das suas aulas de
recuperação. Aguardar horário diferenciado.

16 a 23/12

CICLO 5:
- Atividades de Rec. Anual – Ciclo 5.

18.12

CICLO 2:

- Reunião com os pais, mães ou demais responsáveis para Avaliação da III Etapa (1OSanos).
Horários: 7h30h às 8h30 (turmas da manhã) e das 17h às 18h (turmas da tarde).
CICLO 1:

19.12

- Culminância do Tempo Complementar - Segue abaixo nossa organização com data / horário de cada
grupo: 8h30 – Infantil 1 ao 3º ano Manhã (turma da professora Ceça) – todos os alunos, independente
do dia em que frequentam o Tempo Complementar, na casa do Tempo Complementar.
17h – Infantil 1 ao 3º ano Tarde (turmas de Claudia/Ceça/Michelle/Cleide ) todos os alunos, independente do dia em que frequentam o Tempo Complementar, no galpão dos Ciclos 2,3 e 4.
- Bom - Dia e Boa - Tarde Especial de encerramento do ano letivo.
CICLO 1:

20.12

- Último dia de aula do ano letivo.
*Aguardem,em breve,a data da aula de campo das turmas dos Infantis 4.
CICLO 2:
- Último dia da III Etapa para os(as) alunos(as) do 1º ano.
- Comemoração dos aniversariantes do mês (1OSanos).
CICLO 5:
- Reunião de Pais de alunos PAAE – Avaliação do Semestre – Noite.

20 e 23/12

CICLOS 2 e 3:
- Fichas de Recuperação Anual. Horário: 7h30 às 10h (alunos(as) dos dois turnos).

23 e 26/12

CICLO 4:
- Fichas de Recuperação Anual.

24 e 25/12

CICLO 4:
- Natal - Feriados.
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PRA MARCAR NA AGENDA
CICLO 2:
- Conselhos de Classe e divulgação de resultados finais de aprendizagem do ano.
Aguardem comunicado específico.
CICLO 3:

26.12
27.12

- Conselhos de Classe e divulgação dos resultados finais de aprendizagem do ano, ao final da tarde.
Aguardem comunicado específico.
CICLO 4:
- Conselhos de Classe e divulgação dos resultados finais de aprendizagem do ano, às 16h.
CICLO 5:
- Divulgação dos resultados finais de aprendizagem do ano.
-Divulgação dos boletins de todos os alunos com a Média Anual pela internet.
- Conselhos de Classe e Divulgação de resultados.

CICLOS 2 e 3:
- Divulgação dos boletins de todos(as) os(as) alunos(as) com a Média Anual, pela Internet.

UM APOIO PARA SUA MEMÓRIA
Para os Pais do CICLO 1

Maternal ao Infantil 4

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
*Em DEZEMBRO, não se esqueçam de agendar a data da culminância do projeto da sala do(s) seu(s) filho(s). Já foi enviado convite
específico sobre esse rico momento de socialização das aprendizagens significativas. .
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UM APOIO PARA SUA MEMÓRIA
Para os Pais do CICLO 2

1º AO 3º ANO

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Para as famílias do Ciclo 2, desejamos um Feliz Natal, repleto de amor e paz. E que no Novo Ano a gente possa se encantar mais
vezes, encontrando a beleza de cada descoberta, de cada relação construída, fazendo o coração se encher de ternura e esperança.

Para os Pais do CICLO 3

4º E 5º ANOS

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Para as famílias do Ciclo 3, desejamos um Feliz Natal, repleto de amor e paz. E que no Novo Ano a gente possa se encantar mais vezes,
encontrando a beleza de cada descoberta, de cada relação construída, fazendo o coração se encher de ternura e esperança.
Direção e Equipe do ciclo 3

Para os Pais dos CICLO 4

6º ao 7º Ano

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
A JORNADA AMPLIADA do Ciclo 4 acontecerá até o dia 06 de Dezembro. Nas sextas 13 e 20, os alunos virão apenas nos seus
respectivos turnos.
Reforçamos a importância dos alunos, aprovados na III etapa, participarem da semana de enriquecimento pedagógico. Serão realizadas
atividades diversificadas para o desenvolvimento das competências de resolução de problemas, raciocínio lógico, dentre outras.

Para os Pais dos CICLO 5

8º ao 9º Ano

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Celebraremos o encerramento da disciplina de Inglês com boa música e animação dos adolescentes. Venham, no dia 9/12, fazer parte
desse momento, das 18:30 às 19:30.
Reforçamos a importância da presença dos alunos nas atividades de enriquecimento pedagógico na semana de 09 a 13/12
A Jornada Ampliada acontecerá até o dia 04/12.
Aguardamos os familiares e convidados para celebrarmos no dia 13/12, a conclusão do Ensino Fundamental dos nossos alunos dos
9OSanos – às 20h, na quadra do Colégio.

a todos os pais
leilão de produções de artes dos alunos
Como vem acontecendo há alguns anos, no mês de dezembro, realizamos um leilão (com um formato diferente do
convencional) de algumas produções artísticas de nossos alunos, expostas no Articulando de Artes Visuais e doamos o total de
dinheiro arrecadado para a Cardiologia Pediátrica do IMIP, contribuindo, este ano, para a compra de móveis .
A mãe dos alunos Guilherme Cimôes Silveira – 8º B e Joaquim Cimões Silveira – 1ºano B , Renata Cimões, será a responsável, por
analisar os lances ofertados para cada obra, receber o dinheiro dos compradores que derem o lance mais alto para cada uma delas e
entregar a quantia apurada ao IMIP em nome da comunidade do Colégio Apoio. Este ano teremos lance inicial para cada obra.
Desejamos que muitos participem dessa relevante ação, escrevendo o valor do seu lance para cada obra numerada nos cupons que
serão disponibilizados e depositando-os na caixa destinada a este fim, que será colocada junto das obras a serem expostas, a partir
do dia 9/12, na entrada do colégio. No dia 13/12, encerraremos o leilão. Depois de verificados os lances, a mãe coordenadora do
leilão ligará para o (a) felizardo (a) comprador (a) de cada obra para receber o pagamento e entregá-la.
Participem! As crianças pernambucanas merecem!
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UM APOIO PARA SUA MEMÓRIA
a todos os pais
CAMPANHA NATAL sertanejo solidário
Continuaremos a receber até o dia 13 de dezembro as doações ( arroz e feijão ) para serem encaminhadas para os irmãos
sertanejos, que tanto sofrem as consequências da seca. As doações deverão ser colocadas numa caixa destinada a esse fim,
existente na entrada do Colégio. Participem!

uniforme
A Atriviis, empresa responsável pela venda do uniforme, estará no colégio nos seguintes períodos:
- em dezembro, de 10 a 12/ 12/19 , das 11h às 14h
- em janeiro, de 06 a 09/01/20 e de 27 a 31/01/20, das 8h às 14h.

FEIRA DE ALIMENTOS ORGÂNICOS
Será realizada no dia 11/12 /19 (quarta-feira).

uniforme de futsal e ginástica
Os pais que desejarem adquirir o uniforme do Futsal e da Ginástica , deverão fazer a encomenda a Marceline,no período de 04 a
27/12/2019, impreterivelmente.

uniforme de dança
Os pais que desejarem adquirir o uniforme da Dança deverão procurar a empresa Atriviis. A empresa estará no Colégio nos períodos
já indicados acima.

Atividades Extras - matrículas para 2020
Primeiro, faremos a inscrição dos alunos que já fazem essas atividades em 2019, no período de 04/12 a 06/12, das 7h45 às
11h e das 12h às 16h, com Marceline As vagas restantes serão preenchidas por aqueles familiares que conseguirem fazer a
matrícula online, a partir das 9h, do dia 11/12. Para que a matrícula aconteça, faz-se necessário que as mensalidades do ano
de 2019 estejam quitadas até o dia 04/12/2019.
Observação:
O encerramento das atividades extras acontecerá de acordo com o calendário abaixo:
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PRA TODO MUNDO SE ORGANIZAR MELHOR
PAGAMENTOS E COMPROMISSOS
O pagamento da mensalidade de DEZEMBRO/19, da taxa de lanche mensal da Educação Infantil e 1º ano e da mensalidade do
Tempo Complementar – alunos(as) do Infantil 1 ao 3º ano- deverá ser efetuado, mediante boleto, em qualquer rede bancária, até
o dia 05/12/19.
O(s) boleto(s) será(ão) enviado(s) mensalmente, via correio, para o endereço do responsável financeiro, indicado no ato da
matrícula, no contrato de prestação de serviços educacionais.
Caso não receba o(s) boleto(s) até um dia útil antes do vencimento, por favor, solicitar segunda via na secretaria do colégio.

Pagamento das Atividades Extras:
Esse pagamento continuará sendo realizado com Marceline ou na Secretaria do colégio.

PARA PAGAMENTO DE BOLETO APÓS DATA DE VENCIMENTO:
Desde outubro de 2019, boletos registrados poderão ser pagos, mesmo vencidos, em qualquer Banco, Internet Banking,
Lotéricas, etc. Os juros e mora serão calculados no momento do pagamento. No caso de extravio, a segunda via deve ser solicitada
na Secretaria do Colégio Apoio.

Importante | taxa de lanche
Os pais que precisarem negociar as faltas (mais de duas faltas consecutivas justificadas) do mês anterior,
por favor, procurar o setor responsável na secretaria do colégio.

IMPORTANTE
1- Caso haja necessidade de mudança do responsável financeiro, é imprescindível que os pais ou responsáveis compareçam à
Secretaria do Colégio para solicitarem a mudança do responsável, por meio do preenchimento e assinatura de formulário padrão,
pelo atual e futuro responsável financeiro. Entregar, no ato da solicitação da mudança, a cópia do CPF, RG e comprovante de
residência do novo responsável, para alteração de dados no Contrato de Prestação de Serviços Educacionais.
2 - A família que desejar trazer os irmãos, em 2021, necessitará comparecer na secretaria do colégio, até o dia 20 de dezembro de
2019, para registrar o seu pleito, preenchendo os dados do futuro aluno.

HORÁRIO DE ATENDIMENTO
IMPORTANTE:
* Lembramos que, em janeiro, conforme informado no Regulamento Interno, o horário de funcionamento da secretaria é das
8h às 12h.
* Na semana de 13 a 17 de janeiro/2020, a secretaria estará fechada para atendimento ao público.

SECRETARIA
De segunda a quinta-feira, das 7h30 às 18h. Na sexta-feira, das 7h30 às 12h30.

Marceline
De segunda a sexta-feira, das 7h30 às 11h e das 12h às 16h30.

Setor Acadêmico
De segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h.
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SEGURO EDUCACIONAL - ICATU SEGUROS
Seguro Educacional - Um diferencial que agrega valor à parceria Colégio Apoio x Família.
Acesse no https://colegioapoio.net/site/files/shares/documentos/MANUAL_ICATU_2018_EDUCACIONAL_.pdf, o
MANUAL DO SEGURADO com as principais coberturas e saiba mais sobre o SEGURO EDUCACIONAL.

REUNIÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO
No dia 26/11, das 14h às 16h, haverá a reunião mensal do Setor Administrativo. A Secretaria e os demais
departamentos do setor administrativo (Marceline, Acadêmico, Biblioteca...) não funcionarão nesse horário.

DIRETORAS PEDAGÓGICAS

PSICÓLOGAS | ORIENTADORAS

Rejane Maia - Educ. Inf. e Ens. Fund 1
Conceição Gomes - Educ. Inf. e Ens. Fund. 1
Terezinha Cysneiros - Ens. Fund. 2

Liliane Bastos - Educ. Inf. - Maternal e Inf. 1 (manhã e tarde)
Mariana Gomes - Educ. Inf. - Inf. 3 e Inf. 4 (manhã)
Manuela Tavares - Educ. Inf. - Inf. 2 (manhã) e inf. 2 ao Inf. 4 (tarde)
Tércia Bezerra - Ens. Fund. 1 (1 0 ano)
Vyviane Hunka - Ens. Fund. 1 (2 0 , 3 0 , 4 0 e 5 0 anos - manhã)
Rafaella Cursino - Ens. Fund. 1 (20 , 3 0 , 4 0 e 5 0 anos - tarde)
Alethéa Paes - Ens. Fund. 2 (6 OS e 7 OS anos)
Maria Ângela - Ens. Fund. 2 (8 OS e 9 OS anos)
Cristina Antonino - Coord, de Práticas Inclusivas - Educ. Inf.
e Ens. Fund. 1
Elisa Moreira - Coord. de Preaticas Inclusivas - Ens. Fund. 2

VICE-DIRETORAS PEDAGÓGICAS
Luciana Mello - Ens. Fund. I
Renata Gabriel - Ens. Fund. 2
COORDENADORAS PEDAGÓGICAS
Bárbara Barreto - Educ. Inf. - Maternal e Inf. 1
Clarissa Pereira - Educ. Inf.- Inf. 2 a Inf. 4
Tércia Bezerra - Ens. Fund. 1 ( 1o ano)
Camila Vieira - Ens. Fund. 1 ( 2 os e 3 os anos)
Maria Isabel Brennand(Bel) - Ens. Fund. 1 ( 4 os e 5 os anos)
Daniela Sobral - Ens. Fund. 2 ( 6 os e 7 os anos)
Abnilza Torres (Bena) - Ens. Fund. 2 ( 8 os e 9 os anos)

SETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
Terezinha Cysneiros - Diretora Adm. Financ.
Lillian Clark Gomes - Diretora Adm.
Rosemayre Dantas - Vice - Diretora Adm.

