Belo Horizonte, 31 de agosto de 2018
Aos Pais ou Responsáveis pelos alunos do Ensino Fundamental I.
REUNIÃO DE PAIS
Acreditamos nesses encontros entre família e escola, como momentos muito especiais
para estreitarmos as relações mútuas de respeito, confiança e fortalecermos as bases da
nossa parceria
Observem abaixo nossa programação para as reuniões e participem!
TURMA
1ºs anos

DIA
11/9 – terça-feira

2ºs anos

10/9 – segunda-feira

3ºs anos

12/9 – quarta-feira

4ºs anos

13/9 – quinta-feira

5ºs anos

06/9 – quinta-feira

HORÁRIO

De 13h10min. às 14h10min.

•

As reuniões serão realizadas no teatro do Colégio, entrada pela Rua Vicente de Azevedo.
Duração prevista de uma hora.

•

Serão abordadas questões gerais e referentes a cada segmento.

•

Aspectos individuais poderão ser discutidos em reuniões, previamente agendadas, junto à
coordenação pedagógica.
Cordialmente,
Direção e Coordenação Pedagógica
JSF/laclf

REUNIÃO DE PAIS/2018 - 2º SEMESTRE
ALUNO (A) __________________________________________ TURMA: ________________
Gostariam de sugerir algum assunto ou fazer alguma consideração?
Qual? _____________________________________________________________________

Obs. Questões administrativas e financeiras poderão ser tratadas pessoalmente com à
direção e/ou secretaria/ tesouraria
Participaremos (

)

Não participaremos(

______________________________________
ASSINATURA DO PAI OU RESPONSÁVEL

)
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