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Srs. Pais e/ou Responsáveis, 
 

Convidamos todos os pais da Educação Infantil para 
participar de uma Roda de Conversa com o tema 
Avaliação, no dia 28/06 às 18h45. O bate-papo será 
dividido por turma e condusido pela professora 
responsável de cada série. Neste dia apresentaremos a 
Avaliação Diagnóstica do semestre. 
Ressaltamos que não será uma reunião de pais para 
falarmos individualmente dos estudantes e sim uma 
roda de conversa para entendermos o processo de 
avaliação na Educação Infantil. 
Contamos com a sua participação! 
 

Atenciosamente, 
Equipe Certus 

 

   
Srs. Pais e/ou Responsáveis, 
 

Convidamos todos os pais da Educação Infantil para 
participar de uma Roda de Conversa com o tema 
Avaliação, no dia 28/06 às 18h45. O bate-papo será 
dividido por turma e condusido pela professora 
responsável de cada série. Neste dia apresentaremos a 
Avaliação Diagnóstica do semestre. 
Ressaltamos que não será uma reunião de pais para 
falarmos individualmente dos estudantes e sim uma 
roda de conversa para entendermos o processo de 
avaliação na Educação Infantil. 
Contamos com a sua participação! 
 

Atenciosamente, 
Equipe Certus 

 

 
 

certus.com.br | relacionamento@certus.com.br | 2818-6499 
Av. Pres. João Goulart, 951 Jd. Colonial 04821-010    

 
 

certus.com.br | relacionamento@certus.com.br | 2818-6499 
Av. Pres. João Goulart, 951 Jd. Colonial 04821-010  

      

      
RODA DE CONVERSA 
Educação Infantil 

21/06/2017 
Circular nº 149/2017   

RODA DE CONVERSA 
Educação Infantil 

21/06/2017 
Circular nº 149/2017 

 
Srs. Pais e/ou Responsáveis, 
 

Convidamos todos os pais da Educação Infantil para 
participar de uma Roda de Conversa com o tema 
Avaliação, no dia 28/06 às 18h45. O bate-papo será 
dividido por turma e condusido pela professora 
responsável de cada série. Neste dia apresentaremos a 
Avaliação Diagnóstica do semestre. 
Ressaltamos que não será uma reunião de pais para 
falarmos individualmente dos estudantes e sim uma 
roda de conversa para entendermos o processo de 
avaliação na Educação Infantil. 
Contamos com a sua participação! 
 

Atenciosamente, 
Equipe Certus 

 

 

 
Srs. Pais e/ou Responsáveis, 
 

Convidamos todos os pais da Educação Infantil para 
participar de uma Roda de Conversa com o tema 
Avaliação, no dia 28/06 às 18h45. O bate-papo será 
dividido por turma e condusido pela professora 
responsável de cada série. Neste dia apresentaremos a 
Avaliação Diagnóstica do semestre. 
Ressaltamos que não será uma reunião de pais para 
falarmos individualmente dos estudantes e sim uma 
roda de conversa para entendermos o processo de 
avaliação na Educação Infantil. 
Contamos com a sua participação! 
 

Atenciosamente, 
Equipe Certus 
 

 
 

certus.com.br | relacionamento@certus.com.br | 2818-6499 
Av. Pres. João Goulart, 951 Jd. Colonial 04821-010    

 
 

certus.com.br | relacionamento@certus.com.br | 2818-6499 
Av. Pres. João Goulart, 951 Jd. Colonial 04821-010  

      

    

mailto:certus.com.br
mailto:relacionamento@certus.com.br
mailto:certus.com.br
mailto:relacionamento@certus.com.br
mailto:certus.com.br
mailto:relacionamento@certus.com.br
mailto:certus.com.br
mailto:relacionamento@certus.com.br

