
 

CENTRO DE FORMAÇÃO NOGUEIRA MINEIRO 
Portaria 150 E/COI. E – CNPJ 39.481.098/0001-81 
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Duque de Caxias; 01 de novembro de 2022 

 

COMUNICADO IMPORTANTE 

Senhores Responsáveis, 

Como já foi passado nos grupos de Whatsapp, 

nosso passeio que estava marcado para hoje, 01/11, 

foi adido devido ao tempo chuvoso! 

Entendemos a ansiedade das crianças, porém 

se torna inviável ir ao BioParque com o tempo 

instável desta forma e infelizmente, o passeio não 

seria proveitoso. 

Portanto, estamos remarcando para 29/11, por 

de acordo com a previsão do tempo, ser o dia 

ensolarado mais próximo e disponível na nossa 

agenda pedagógica. 

Pedimos compreensão e alertamos que caso 

seja novamente inviável ir no dia previsto, 

adiaremos mais uma vez, visto que se torna 

impossível fazer o passeio e todas as atividades 

planejadas com chuva. 

Caso ainda tenha alguma dúvida ou problemas 

com a nova data, entrem em contato com a 

coordenação. 

 

Atenciosamente, 

Coordenação Pedagógica 
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