
        Salvador, 05 de fevereiro de 2019. 

Educação Infantil / Comunicado 003 

 
 
 

“Atrás de cada criança que acredita em si mesma,  
está uma família que acreditou primeiro.” 

Mathew L. Jacobson 

Prezados Pais/Responsáveis,  

A parceria entre PAIS e ESCOLA, contribui para a formação cidadã dos alunos e solidifica 

a construção dos conhecimentos estabelecendo um objetivo comum, em casa e no colégio, de 

formar cidadãos socialmente integrados. 

Desta forma, convidamos os pais e responsáveis por nossos alunos para participarem do I 

Encontro de Pais e Educadores, no qual a professora regente do seu (sua) filho (a), falará 

sobre a rotina em sala de aula e toda a programação das nossas atividades e projetos para o 

ano letivo.  

Data: 09 de fevereiro (sábado). 

Horários:  

G2 (matutino e vespertino): 8h às 9h30min 

G3 (matutino) e Grupo 4 A/B (mat e vesp): 8h às 9h30min 

G3 (vespertino) e Grupo 5 A/B (mat. e vesp.): 10h às 11h30min 

Local: Sala de aula 

Sua Presença é essencial! 

Atenciosamente, 

 
 

 
Devolver assinado até dia 07/02 à Coordenação 

 

                CONFIRMAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO (I ENCONTRO DE PAIS) 

Eu________________________________________________________________________, responsável pelo(a) 

aluno(a)___________________________________________________do ano/turma____________, recebi o 

Convite do I Encontro de Pais e Educadores que acontecerá no dia 09/02/2019. 

 Confirmo minha presença:   (   )Individual        (    ) casal 

 Não confirmo minha presença. (     ) 

                     _____________________________________________________ 

                                         Assinatura do responsável  

Coordenação Pedagógica Educação Infantil 
E-mail: infantil@escolaomega.com.br 
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