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Bauru, fevereiro de 2020 . 

 

Senhores Responsáveis: 

Assunto: Convite para Reunião dos alunos da 3ºs Especial do Ensino Médio. 

 

COMUNICADO 

 

 Iniciamos um ano letivo que exigirá de nossos jovens ainda mais empenho e dedicação, além 

de grandes escolhas e decisões, por isso, com objetivo de refletirmos e participarmos 

ativamente da formação e preparação dos alunos para ingresso nas principais Universidades, 

convidamos os responsáveis para a Reunião Pedagógica no dia  15 de fevereiro, sábado, às 

9h30min, no Colégio Preve Objetivo, Rua Cussy Junior, 4-55, 1º andar, sala 35; conforme 

programação a seguir: 

- 9h30min – Café da Manhã 

- 10h          - Início da Reunião 

- contato com o Corpo Docente e com todos os profissionais envolvidos para quaisquer 

esclarecimentos quanto à vida escolar dos nossos alunos. 

Reafirmamos a importância da presença dos senhores pais ou responsáveis, o que muito nos 

honrará e, com certeza, ajudar-nos-á no processo educativo da escola e no desenvolvimento 

dos alunos. 

Atenciosamente, 

 

A Direção 

“Família e Escola são parceiras na fantástica empreitada da educação”. 
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Bauru, fevereiro de 2020 . 

 

Senhores  Responsáveis: 

Assunto: Convite para Reunião dos alunos 1ªs, 2ªs Séries e 3º Acad. do Ensino Médio. 

 

COMUNICADO 

 

 Convidamos os senhores para a Reunião Pedagógica que realizaremos no dia 15 de fevereiro, 

sábado, às 7h30min, no Colégio Preve Objetivo, Rua Cussy Junior, 4-55, 1º Andar, sala 35; 

conforme programação a seguir: 

- 7h30min – Café da Manhã 

- 8h            -  Início da Reunião 

A Direção abordará assuntos sobre a sua proposta pedagógica, oferecendo oportunidade de 

contato com os professores e com todos os profissionais envolvidos para quaisquer 

esclarecimentos quanto à vida escolar dos nossos alunos. 

Apresentaremos também os coordenadores responsáveis pelas áreas de Exatas, Humanas, 

Biológicas e Linguagens, os quais ressaltarão todo método de estudo a ser desenvolvido no 

decorrer do ano letivo. 

Reafirmamos a importância da presença dos senhores pais ou responsáveis, o que muito nos 

honrará e, com certeza, ajudar-nos-á no processo educativo da escola e no desenvolvimento 

dos alunos. 

Atenciosamente, 

 

A Direção 

“Família e Escola são parceiras na fantástica empreitada da educação”. 


