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São Paulo, 05 de agosto de 2019.
Queridos Pais,
Nossa celebração do Dia dos Pais está chegando, conforme previsto no calendário escolar.
Fazemos questão de honrar nossas famílias, pois a função paterna é essencial para o
desenvolvimento saudável de nossos estudantes.
Data: 10/08/2019
Local: Igreja Vida Nova – Av. Corifeu de Azevedo Marques, 5234 – Vila Lageado - SP
BLOCO I: (8h30min - 11h)
Turmas: Educação Infantil, 1º e 2º anos do Ensino Fundamental
BLOCO II: (11h - 13h45min)
Turmas: Ensino Fundamental (3º ao 5º ano), Ensino Fundamental (6º ao 9º ano) e Ensino
Médio
Teremos um bazar com muitas opções de presentes e comidas em prol do Projeto Adote Um
Aluno e de outras ações sociais da EDF.


Bibliotroca: Continue a fazer parte deste projeto permanente. Traga o seu livro e
troque por outros títulos de seu interesse.

Informamos que não haverá estacionamento no local. Disponibilizaremos vans que farão o
translado, sem custo, do Shopping Continental à Igreja ida e volta.
Esperamos por todos vocês!
Direção Executiva
Dear Parents,
Our Father’s Day celebration is coming, according to our school calendar. We want to honor
our families, because the paternal role is essential for the healthy development of our
students.
Date: 08/10/2019
Venue: Vida Nova Church – Av. Corifeu de Azevedo Marques, 5234 – Vila Lageado - SP
GROUP I: (8:30am – 11am)
Pre School, Elementary School - grades 1 and 2
GROUP II: (11am – 1:45pm)

Elementary School (grades 3 to 5), Middle and High School
There will be a bazaar with gifts options and food for the benefit of the Projeto Adote Um
Aluno and other EDF social projects.


Bibliotroca: Continue to be part of this ongoing project. Bring your book and exchange
for other titles of your interest.

Please be informed that there is no parking on site. We will offer complimentary round trip
transfer service to and from the Continental Shopping Mall.
We are waiting for you all!
Executive Director

