
 

 

      Prezada família, por motivo de força maior, os 

passeios previstos para o Sítio Pinheiros nos dias 2/10, 

3/10 e 9/10  serão cancelados. 

      O valor pago será devolvido e uma nova 

programação, sem custo para os pais, será oferecida aos 

alunos na próxima semana. A data será informada 

posteriormente. 

      Estamos à disposição para possíveis 

esclarecimentos. 

Atenciosamente, 
Equipe Técnica 
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