
C.E.I.P.  Pedro Antonio Cerviño

DÍPTICO INFORMATIVODÍPTICO INFORMATIVO
  PARA  AS FAMILIAS PARA  AS FAMILIAS 

EDUCACIÓN  INFANTILEDUCACIÓN  INFANTIL

Teléfonos do centro:
Secretaría: 886 151 205
Dirección: 886 151 206

Fax: 886 151 207

Infantilcamplameiro@gmail.com

Lembra que non haberá clase:*

- 30 de setembro  (festivo local)
- 31 de outubro (día do ensino)
- 22 de decembro ó 8 de xaneiro  (Nadal)
- 27, 28 de febreiro  e 1 de marzo (Entroido)
- 10 ó 17 de abril (semana santa)
- 13 de xuño  (festivo local)
- 24 de xuño (comezan as vacacións de verán)

*Ademais dos festivos de carácter autonómico e estatal.

Algún cambio?

Se cambiades de número de teléfono,
se alguén distinto vai vir a recoller o
voso fillo/a  ou se se produce algún
cambio que precisemos saber,
comunicádenolo canto antes.



Horario de atención ás
familias: 

Martes de 17:00 a 18:00

En caso de precisar falar co mestre/a fora deste
horario coméntanolo para acordar outra data e
hora  

Iremos ó pavillón os

LUNS

Para as sesións de psicomotricidade que teremos
no pavillón, agradeceríamos que o voso fillo/filla
trouxera posto este día un chandal e calzado
deportivo.

Froita de merenda os

MARTES  e  XOVES

Para fomentar hábitos de alimentación saudables,
agradeceríamos que alomenos os martes e xoves,
os vosos fillos/fillas traían froita como merenda.

Coñece o que facemos
na aula visitando a

Páxina web do centro

Entra en http://centros.edu.xunta.es/ceippedroantoniocervino  
ou búscanos en google como “colexio Pedro
Antonio Cerviño”.

No recanto de infantil poderás estar ó día de todo
o que facemos na aula, e atoparás ademais
outros moitos contidos interesantes.
 
E-mail de infantil: infantilcampolameiro@gmail.com

Mestres/as en Educación infantil 2:

- Óscar Abilleira Muñiz (titor)
- Mª de las Mercedes Pazos García (música)
- Dolores Mª Mato Cores (inglés)
- Bernarda Búa Teixeira (relixión católica)
- Ángela Mileti Rodríguez (alternativa relixión católica)
- Elena Carpente Freire (Estimulación da linguaxe)


