
 

Brasília, 17 de setembro de 2018. 

Prezados pais ou responsável,  

     Informamos que a professora Karolinne, 

profissional habilitada e competente para 

assumir este exercício, assumirá a regência da 

turma do 2º ano C em substituição à licença 

maternidade da professora Fernanda Dias. 

            Nasceu na sexta-feira à noite a pequena 

Helena. Mãe e filha estão bem. Agradecemos o 

carinho demonstrado à professora em todo 

tempo. 

      Contamos com o apoio dos senhores 

acompanhando seus filhos na adaptação a 

nova professora. 

     Rogamos a Deus que seja um tempo 

produtivo e abençoador na vida de nossos 

alunos. 

    Atenciosamente, Equipe Técnica 

 

Deus abençoe a professora 

 Fernanda e sua filha Helena! 
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