
 

Circular: nº 01 em 05 de fevereiro de 2019. 
Assunto: Reunião de pais 
 
Srs. Pais e ou Responsáveis, 
 Neste ano letivo que se inicia reafirmamos nosso orgulho em tê-lo 
como integrante da Família Aprendiz. 

Informamos que devido às demandas internas nossa primeira 
Reunião de Pais e Responsáveis do Ensino Fundamental II (6º ao 9º anos) 
e  Ensino Médio (1º ao 3º anos) será remarcada para o dia 18 de fevereiro 
de 2019, segunda-feira às 18h30min no Corujinha - Anfiteatro do Centro 
Educacional Aprendiz.  

Será um momento muito importante para iniciar a parceria entre 
família e escola nesse novo ano letivo.  

Lembramos que esse será um momento coletivo e os atendimentos 
individuais poderão ser marcados com a coordenação. 

Sendo assim contamos com sua presença. 
 

Atenciosamente 
Equipe Pedagógica. 
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