
 
COMUNICADO 077 – 29/10/2019 
De: Equipe Diretiva do Colégio Arquidiocesano 

Para: Pais/Responsáveis por Alunos(as) do Colégio Arquidiocesano de Ouro Preto 

Assunto: 4º Encontro da Família 

 

Senhor(a) Pai, Mãe e/ou Responsável, 
 
No dia 31 de outubro, quinta-feira, às 18h, no Auditório do Colégio Arquidiocesano de Ouro Preto, 
acontecerá o 4º e último Encontro da Família, promovido pelo Programa Escola da Inteligência. 
 
Na oportunidade, serão discutidos os tópicos presentes no Capítulo 4 - “Família e Sociedade”, do livro 
“Juntos em Família: o desafio de educar filhos emocionalmente saudáveis”. 
 
Sendo assim, é importante que o(a) senhor(a) traga o livro da Família, lápis ou caneta, para acompanhar 
as explicações e realizar as atividades durante o encontro. 
 
Participe deste momento de aprendizado e troca de experiências! 
 

Atenciosamente, 

 
Equipe Diretiva do Colégio Arquidiocesano de Ouro Preto 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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