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Senhores Pais/Responsáveis 

Convidamos as vovós dos estudantes do Pré para 
participarem de um delicioso chá e passarem uma tarde 
encantadora com os seus netinhos. As vovós 
interessadas deverão confirmar presença até o dia 
02/05 via telefone (com a auxiliar de coordenação Ana 
Carolina), agenda ou app. 

Pedimos a colaboração de cada vovó contribuir, nesse 
dia, com um prato de doce ou salgado. 
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