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CONVITE PARA APRESENTAÇÃO DO ENSINO MÉDIO
PARA PAIS E ALUNOS DOS 9ºS ANOS

CIRCULAR
n° 025 / 2009
para 1ªPOLIESPORTIVO
Reunião de Pais do Ensino
LOCAL:
- ANFITEATRO
DO– convite
GINÁSIO
doMédio
Colégio Dom Barreto
ASSUNTO: - apresentação do funcionamento do Ensino Médio e dos professores
DATA:LOCAL:
- quarta-feira,
dia 22 de
às 17h00
- ANFITEATRO
do agosto,
Colégio Dom
Barreto
DATA: - sábado, dia 14/02/09, das 9h00 às 11h00

Campinas, agosto de 2018
Campinas, 9 de fevereiro de 2009
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Atenciosamente,
Para nossa organização, é necessário que os pais nos respondam até
o dia 17/08/2018
Prof. Maria Aparecida
Orientação Educacional

Aguardamos a presença de todos.
Atenciosamente,

Orientação Educacional do Ensino Médio e Diretoria do Colégio Dom Barreto
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

TERMO DE CIÊNCIA
Eu, _______________________________________________, pais/responsáveis pelo(a)
aluno(a) ________________________________________________, do 9º ano ______, tenho
interesse em participar dessa reunião de apresentação do ENSINO MÉDIO para pais e alunos,
no dia 22/08/2018, às 17h00 no Anfiteatro do Ginásio Poliesportivo do Colégio.
SIM (

)

NÃO (

)

ASSINATURA ____________________________

