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Natal, 18 de fevereiro de 2021. 
   

                                 CONVITE 
 
O Colégio Hipócrates Zona Sul, convida os Senhores 

Pais/Responsáveis dos alunos do Ensino Fundamental 

II (8º e 9º ano) a fazerem-se presentes à reunião 

pedagógica para tratarmos de assuntos referentes ao 

ano letivo de 2021.  

Data - 25/02  

Local -  ANFITEATRO 

Horário -  8º ano às 18h30 

          9º ano às 19h45 

Solicitamos a presença de apenas 01 (um) membro 

da família e o uso de máscara é obrigatório. 

Agradecemos antecipadamente a participação de 

todos. 

          Atenciosamente, 
              A Direção 
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