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Srs. Pais e/ou Responsáveis, 
 
 
No dia 12 de maio será nossa REUNIÃO DE PAIS, neste trimestre acontecerá uma 
reunião coletiva. Haverá um professor tutor por turma para explanação e 
esclarecimentos do ano letivo de 2017. Os professores falarão sobre os objetivos da 
série e o que é esperado do desenvolvimento do estudante em sua faixa etária. 
Abordaremos temas do dia a dia, como funções do aplicativo, avaliações, 
possibilidades do trabalho em sala de aula, etc. 
 
Para este dia, organizamos uma roda de conversa, que será conduzida pelo                
Profº Ramon Chaves, sobre autonomia e responsabilidade. Participe!  
 
ANOTE NA AGENDA: 
 
Evento: Reunião de Pais – 1º Trimestre  
Data: 12/05/2017      
Horário: 14h   
 
ENTREGA DE BOLETINS, ROTEIRO DE ESTUDOS E TRABALHOS PARA RECUPERÇÃO 
PARALELA DO 1ºTRIMESTE  AOS ESTUDANTES - 10/05/2017 
 
 

O Certus fornecerá declaração de comparecimento aos responsáveis que 
necessitarem. Basta solicitar o documento em nossa recepção ao final da reunião de 
pais. 

 
Atenciosamente,  
Equipe Certus 
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