
 
 
COMUNICADO 038 – 19/06/2019 
De: Direção e Coordenação Pedagógica do Colégio Arquidiocesano 

Para: Mãe, Pai, Responsável por Aluno(a) do CAOP 

Assunto: Palestra: Relações saudáveis entre Escola, Família e Sociedade 

 
“A escola é um dos espaços mais 

nobres que a humanidade produziu, 
porque pode ser percebida como o 
"berçário da sociedade". É nela que o 
cidadão é despertado, adquire 
valores, desenvolve potencialidades e 
constrói conhecimento.” 

 
Prezada(o) Mãe, Pai, Responsável por Aluno(a) do CAOP; 

 

Diante das demandas apresentadas no cotidiano escolar do Colégio 

Arquidiocesano de Ouro Preto, estabeleceu-se uma necessidade de, junto dos 
interlocutores que compõem o Processo Educativo, refletir e debater à respeito do ato 

de educar. 

Nesse sentido, o(a) senhor(a) está convidado(a) a participar da Palestra sobre o 

tema: Relações saudáveis entre Escola, Família e Sociedade.  
A Palestra será proferida pelo Psicanalista-Clínico: Juliano Marques Ferreira e 

acontecerá no dia 26/06/2019 (Quarta-Feira), no horário de 18 horas, no 

Auditório do CAOP. 

 Salienta-se que é de fundamental importância a interação entre família e escola no 
Processo Educativo. Portanto, a presença do(a) senhor (a) é indispensável! 

 
Atenciosamente;  
 
 

Corpo Diretivo 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Favor preencher o Termo de Ciência e devolver no Setor de Comunicação do CAOP! 

Termo de Ciência 
Plantão para Entrega de Resultados da AIR-Primeira Etapa Letiva de 2019 

 

Eu, _______________________________________________________, responsável pelo 
(a) aluno(a)______________________________________________, do (a) _____ano 
/série do Ensino_______________________ estou ciente da Palestra que acontecerá no dia 
26/06/2019 (Quarta-Feira), no horário de 18 horas. 

 

___________________________________________ 
Assinatura do Pai, Mãe ou Responsável 

 
Ouro Preto, ___ de ________ de 2019. 
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