
 
Comunicado 017/2018 

Substituição da professora do 1º ano F - EFI 
Campinas, 23 de fevereiro de 2018 

 
 

Prezados pais e responsáveis, 
 

Informamos que a partir do dia 27 de fevereiro, terça-feira, a professora Thelma Pereira da               
Silva, por motivos profissionais, deixa de fazer parte do quadro de funcionários do Colégio              
Rio Branco. 
 

Por esta razão, temporariamente, os alunos do 1º ano F terão aulas com a professora               
Karina Secomandi Canova, do período da manhã, e continuarão tendo o apoio e             
acompanhamento da professora substituta Letícia Pereira de Souza. 
  

O processo para contratação de uma nova professora já está em andamento e tão logo               
tenhamos a definição, as famílias serão informadas.  
 

No dia 26 de fevereiro, às 13h, as famílias estão convidadas a participar de uma reunião no                 
Infantil com a coordenadora pedagógica, para mais esclarecimentos. 
 

Agradecemos e contamos com a colaboração de todos. 
  

Atenciosamente, 
 

Equipe Pedagógica da Ed. Infantil e 1º ano do EF 
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