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Ofício n°18 /2022                              Ribeirão do Pinhal , 02 de agosto de 2022. 

 

Prezada Senhora 

 

Venho por meio deste, informar  que há crianças em nossa Lista de Espera. 

Comunico também que entramos em contato com os responsáveis e foi 

ofertado vaga em outro Centro de Educação Infantil, mas os responsáveis 

preferem permanecer na lista deste CMEI, aguardando  disponibilidade de 

vaga. 

Berçário I e II 

 Yasmin Nascimento Rosa . D/N (28/08/2021) (Observação: Foi 

ofertada vaga em outro CMEI, porém os responsáveis têm 

preferência  por esta unidade de ensino ) 

 

 Gael Benedito Rodrigues da Silva. D/N (28/01/2021) ( Observação: Foi 

ofertada vaga em outro CMEI, porém os responsáveis têm 

preferência  por esta unidade de ensino ) 

 

 Cecília de Sales Galdino D/N ( 19/08/2021) ( Observação: Foi ofertada 

vaga em outro CMEI, porém os responsáveis têm preferência  por 

esta unidade de ensino ) 

 

 João Lucas Leite D/N (04/05/2022) ( Observação: Foi ofertada vaga 

em outro CMEI, porém os responsáveis têm preferência  por esta 

unidade de ensino ) 

 

 Lorenzo Bernardo Martins D/N ( 28/05/2020 ) ( Observação: Foi 

ofertada vaga em outro CMEI, porém os responsáveis têm 

preferência  por esta unidade de ensino ) 

 

 José Eduardo da Silva D/N (        ) ( Observação: Foi ofertada vaga em 

outro CMEI, porém os responsáveis têm preferência  por esta 

unidade de ensino ) 

 



 Helena Beatriz Calixto. D/N ( 06/04/2020) ( Observação: Foi ofertada 

vaga em outro CMEI, porém os responsáveis têm preferência  por 

esta unidade de ensino ) 

 

 Jhan Lucca de Oliveira Nunes. D/N (02/04/2021) ( Observação: Foi 

ofertada vaga em outro CMEI, porém os responsáveis têm 

preferência  por esta unidade de ensino ) 

 

 Brayan Henrique Diniz de Almeida. D/N ( 28/06/2021) ( Observação: 

Foi ofertada vaga em outro CMEI, porém os responsáveis têm 

preferência  por esta unidade de ensino ) 

Maternal I  

 João Matheus Pitoli Américo. D/N ( 16/04/2019) ( Observação: Foi 

ofertada vaga em outro CMEI, porém os responsáveis têm 

preferência  por esta unidade de ensino ) 

Sem mais para o momento. Aproveito a oportunidade para manifestar os votos 

de grande estima e consideração. 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________ 

Tassiana Quintanilha de Souza Duque 
Diretora do Centro Municipal de Educação Infantil Professora Zaira 

Portaria 003/2022 
 

 

 

Ilustríssima Senhora 
Lúcia Helena Nogari Moreira 
Secretaria Municipal de Educação e Cultura 
Nesta 


