
 
Niterói, 10 de setembro de 2018.  
 

Assunto: 2° Encontro de Pais e Professores. 
Estimados alunos, pais e responsáveis, Saudações Lassalistas! 

Conforme estava previsto em nosso calendário escolar, comunicamos que, no dia 15 de setembro, 
das 09h às 11h, realizaremos o nosso segundo Encontro de Pais e Professores, no prédio do Ensino 
Médio, para todas as famílias do Ensino Fundamental II e do Ensino Médio. 

Essa reunião tem a finalidade de proporcionar o encontro das famílias com os professores para um 

maior aprofundamento do processo pedagógico. Dessa forma, orientamos que cada família, antes desse 

momento, faça uma reflexão sobre os pontos relevantes a serem abordados e com quais profissionais deseja 

falar, pois a dinamização do tempo será necessária para conseguirmos atender ao maior número de famílias.  

Os professores estarão em salas organizadas por área de conhecimento. 

Comunicamos que alguns professores, por trabalharem no dia e horário deste Encontro, não 
estarão presentes, porém, ao longo do ano, teremos outras oportunidades para possibilitar que as 
famílias os conheçam. 

Para melhor acolhê-los solicitamos que cada família realize um agendamento prévio, sinalizando, no 

formulário que segue no canhoto desta circular, a solicitação de agendamento com os professores que 

gostaria de conversar. A devolução deverá ser realizada até amanhã, quarta-feira, dia 12/09/2018. 
Sua presença é muito importante para nós!  

 

Viva Jesus em nossos corações! Para sempre! 

        Fraternalmente, 

Prof. Leonardo Borba                                              Prof. André Gan 

Coordenador Pedagógico FII                               Coordenador Pedagógico EM 

 

 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

AGENDAMENTO – ATENDIMENTO INDIVIDUAL 
 

Eu, ___________________________________________________________, responsável pelo(a) 

aluno(a) __________________________________________________________, Turma: _____________, 

solicito agendamento com o(s) seguinte(s) professor(es) _________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

no dia 15/09, sábado, durante o 2° Encontro de Pais e Professores. 
 

__________________________________________ 

Assinatura do(a) responsável. 
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