
 
COMUNICADO 012 – 08/04/2019 
De: Coordenação Pedagógica  

Para: Pais/Responsáveis por Alunos(as) do Ensino Fundamental- Anos Iniciais 

Assunto: Apoio Pedagógico 

 

Senhores Pais/Responsáveis, 
 

A aprendizagem exige comprometimento e envolvimento do Educando, do Docente, do Setor 

Pedagógico e da Família. Dessa forma, torna-se possível a identificação de dificuldades e, 

consequentemente, a efetivação de novas estratégias que propiciem as intervenções necessárias 

para a consolidação e ampliação do conhecimento. 

 Sendo assim, mediante a avaliação diagnóstica realizada durante o mês de fevereiro, entende-se 

como necessárias ações, como o Apoio Pedagógico, para à construção e sistematização de 

conceitos e habilidades básicas e significativas para continuidade do Conteúdo Programático do 

ano vigente. 

Portanto o(a) seu(sua) filho(a) deverá ser encaminhado ao Colégio nos seguintes dias e horários: 

_______________________________________ 

 É válido reiterar que faz parte do Processo Educativo a construção do hábito de estudo, o 

acompanhamento e orientação deste em casa, além da realização das tarefas escolares. Dessa 

maneira, Escola e Família consolidarão a parceria no processo de Educar.   

 Atenciosamente,  
 

Coordenação Pedagógica 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Termo de Ciência/Autorização 

Preencher e devolver a Autorização até o dia 16/04/19, impreterivelmente, no Setor de Comunicação. 

 
Eu, _____________________________________________________________________________________, autorizo 

meu(minha) filho(a) ________________________________________________________________________________, 

da turma do ________ ano do Ensino Fundamental, a participar do Apoio Pedagógico. 

Eu, _________________________________________________________________________________, não autorizo 

meu(minha) filho(a) ________________________________________________________________________, da turma 

do ________ ano do Ensino Fundamental, a participar do Apoio Pedagógico. 

 

 

___________________________________________ 

Assinatura do Pai, Mãe ou Responsável 

Ouro Preto, ___ de ______ de 2019. 
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