
 
COMUNICADO 012 – 06/03/2020 

De: Equipe Diretiva do CAOP 

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

Assunto: I Fórum da Família 

 

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

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

dimensões simultâneas e complementares. Pensando em desenvolver essa parceria de forma 

construtiva e afetiva, neste ano, acontecerão alguns encontros, destinados à Família. 

Tais encontros serão intitulados de Fóruns da Família e abordarão temáticas relevantes, dando 

continuidade à proposta de incorporar a Educação Sociemocional no contexto escolar e familiar, 

iniciada em 2017, no Colégio Arquidiocesano de Ouro Preto. 

Sendo assim, o(a) senhor(a) está convidado a participar do I Fórum da Família, no dia 11 de março 

de 2020, às 18 horas e 30 minutos no Auditório do CAOP. A palestra “Quando a família responde: 

Presente” será ministrada pela Gerente Geral de Relacionamento e Mercado do Bernoulli Sistema 

de Ensino, Renata Gazzinelli. 

 

 

 

Participe deste momento de aprendizado e troca de experiências! 
 
A presença do(a) Senhor(a) é de fundamental importância! 
 
Atenciosamente,  
 
 
 

Equipe Diretiva do CAOP 
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