
 
 
 
 

Belo Horizonte, 15 de fevereiro de 2016.  

          ou responsáveis, 

Assunto: Reunião de Pais 

Prezados Senhores,  

Iniciamos mais um novo e promissor ano escolar. Trata-se, portanto, de um momento que exigirá de nós, educadores, e de 
vocês, pais, cuidados especiais, acompanhamento contínuo e diálogo constante, franco e aberto. 

Todos nós, professores, alunos e familiares teremos funções comuns e também funções específicas no decorrer do ano 
letivo. Para que tais objetivos se concretizem no cotidiano da vida escolar de seu filho, será necessário que estabeleçamos 
momentos de diálogo, nos quais nos seja possível amenizar dúvidas, compartilhar estratégias e estabelecer ações 
conjuntas. 

 Diante disso, os convidamos para a nossa 1ª REUNIÃO DE PAIS/RESPONSÁVEIS. Nela, trataremos de questões 
pedagógicas e operacionais, com as quais Família e Escola precisam estar comprometidas e alinhadas para atingirmos 
nossa meta – uma educação exigente e humanizadora. 

Esclarecemos que os assuntos particulares ou que fujam à pauta serão discutidos posteriormente por meio de 
agendamento prévio. Os pais que têm filhos em séries diferentes poderão optar por uma turma. As reuniões acontecerão 
nas datas, locais e horários especificados no quadro abaixo. Ressaltamos a importância de sua presença.  

ENSINO FUNDAMENTAL I/ ENSINO FUNDAMENTAL II/ ENSINO MÉDIO 

DATA HORÁRIO SEGMENTO EQUIPE  
PEDAGÓGICA 

PÚBLICO 
ALVO 

20-02 
 

SÁBADO 

8h às 10h30 FUNDAMENTAL I 
 
 
 
 

SUPERVISÃO, 
COORDENAÇÃO 
E PROFESSORAS 

DO 
FUNDAMENTAL I 

Responsáveis por 
alunos do 2º ao 5º 

anos, novatos e 
veteranos 

20-02 
 

SÁBADO 
 

9h30 às 10h30 ENSINO MÉDIO 
 
 

SUPERVISÃO 
 

Pais de alunos 
novatos e veteranos 
da 1ª, 2ª e 3ª séries 

23-02 
 

TERÇA-FEIRA 

18h30 às 19h30 ENSINO 
FUNDAMENTAL II 

 
 

SUPERVISÃO 
E 

COORDENAÇÃO 
 

Pais de alunos 
novatos e veteranos 

do 6° ao 9° anos 

Atenciosamente, Direção Pedagógica / Supervisão Pedagógica 

..................................................................................................................................................................
Favor assinar e devolver à Coordenadação Educacional do Colégio Chromos até o dia 18/02/16.  

Estamos cientes da reunião de Pais a se realizar no dia 20/02/2016 ou 23/02/2016. 

Aluno (a):        Série:  Turma: 

Responsável (a):   

Assinatura:   

 


