
                                                                                            
COMUNICADO 005 – 13/02/2020 

De: Direção e Coordenação Pedagógica 

Para: Pais/Responsáveis por Alunos(as) do Ensino Médio 

Assunto: Primeira Reunião de Pais 

 
Prezado(a) Pai, Mãe e/ou Responsável,                          

Na construção do processo educacional, Família e Escola possuem funções singulares, com 

dimensões simultâneas e complementares. Assim, é relevante desenvolver uma parceria de forma 

construtiva e afetiva, estabelecendo espaços apropriados para a participação conjunta.  

Salienta-se que, o vínculo entre as referidas Instituições contribui para que o discente sinta-se 

apoiado(a), reconhecido(a) e motivado(a) em relação à aprendizagem. 

Nesse sentido, para ciência da Rotina Escolar, realizada no Colégio Arquidiocesano de Ouro Preto, 

o(a) Senhor(a) está convidado(a) a participar da Primeira Reunião de Pais de 2020, que 

acontecerá no dia 19 de fevereiro (quarta-feira), conforme o quadro a seguir. 

 

HORÁRIO LOCAL PAUTA 

                
18 HORAS 

   
AUDITÓRIO 

Rotina Escolar, Sistema de Avaliação e 
Apresentação dos(as) Professores(as). 

 
 
A presença do(a) Senhor(a) é de fundamental importância! 
 
Atenciosamente, 

 

 

Coordenação Pedagógica 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Termo de Ciência sobre a Primeira Reunião de Pais 

Preencher e devolver até o dia 18/02/20, impreterivelmente, no Setor de Comunicação. 

 
Eu, ____________________________________________________________________________, 

responsável pelo(a) aluno(a) _______________________________________________________, 

do Ensino Médio, estou ciente da Reunião de Pais, de acordo com o que está especificado no 

comunicado. 

 

__________________________________________ 

Assinatura do Pai, Mãe ou Responsável 
 

Ouro Preto, ___ de ______ de 2020. 
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