
 
Comunicado 091/2019 

REUNIÃO DE PAIS E MESTRES 
Ensino Fundamental II 

Campinas, 20 de agosto de 2019 
 

 

Convocação para Reunião de Pais e Mestres 
Ensino Fundamental II - 6º ao 9º ano 

 

Prezados pais e/ou responsáveis: 

Realizaremos no próximo dia 31 de agosto (sábado) a Reunião de Pais e Mestres relativa ao 2º                 
trimestre de 2019, para pais de alunos do período da manhã. Os atendimentos são individuais e                
com horário marcado. Caso haja interesse em conversar com outros professores, é necessário             
agendar horário com a monitoria em outro momento. 

Esclarecemos que este é um momento de grande importância para nós e para a família quando,                
juntos, analisaremos os resultados do 2º trimestre e firmaremos um compromisso de trabalho para              
o próximo trimestre.  

Lembramos que os resultados referentes ao 2º trimestre serão publicados na área restrita do site               
do colégio, a partir das 9h do dia 30 de agosto. Os calendários de recuperação estão disponíveis                 
no site do colégio, em Ensino Fundamental II - Calendário, na Google Agenda e em nossos murais,                 
no corredor do Ensino Fundamental II. Os projetos de recuperação estarão no Classroom de cada               
professor. 

Na ocasião, receberemos o profissional Márcio Fernandes, representante da SPOC (São Paulo            
Open Center), para conversar com as famílias sobre a importância dos exames de certificação de               
Inglês, explicar os procedimentos para realização das provas e sanar possíveis dúvidas em relação              
à aplicação dos exames Cambridge. Ele atenderá os pais interessados na sala D3, no corredor do                
ensino médio, das 9h às 10h15. 

AGUARDAMOS SUA PRESENÇA. 

Obs: Verifique o local e horário de atendimento no comunicado impresso, que foi entregue 
aos alunos. 

Caso não seja possível comparecer à reunião, pedimos a gentileza de informar a monitoria do 
Ensino Fundamental II, para que seu horário seja liberado a outra família. 

Atenciosamente, 

Equipe Pedagógica 
Ensino Fundamental II 

 


