
 

 

 

 

 

 

 

“A família é o amor de Deus nos oferecendo A família é o amor de Deus nos oferecendo A família é o amor de Deus nos oferecendo A família é o amor de Deus nos oferecendo 

 

Senhores Pais, 

 

A participação efetiva da FAMÍLIA na escola estreita e reforça laços importantes 

para o desenvolvimento dos nossos alunos.

Por isso, convidamos os senhores para participarem da nossa
(Educação Infantil e E

oportunidade de assistir 

desenvolvimento emocional das crianças”,desenvolvimento emocional das crianças”,desenvolvimento emocional das crianças”,desenvolvimento emocional das crianças”,

Ladeira de Souza, graduada
social também pela UFMG e especialista em psicologia clínica pela 
Estudos Administrativos de Minas Gerai

 

Nosso encontro será dia 28

Contamos com a presença de todos.

 

Ir. Maria Ribamar Silva 

         Congregação das Irmãs Auxiliares de Nossa Senhora da Piedade

           COLÉGIO NOSSA SENHORA DA PIEDADE 
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Autor desconhecido

A participação efetiva da FAMÍLIA na escola estreita e reforça laços importantes 

para o desenvolvimento dos nossos alunos. 

Por isso, convidamos os senhores para participarem da nossa 1ª Reunião de Pais 
ducação Infantil e Ensino Fundamental I), momento em que

oportunidade de assistir a palestra “Educação de filhos: desafios para o “Educação de filhos: desafios para o “Educação de filhos: desafios para o “Educação de filhos: desafios para o 

desenvolvimento emocional das crianças”,desenvolvimento emocional das crianças”,desenvolvimento emocional das crianças”,desenvolvimento emocional das crianças”, que será proferida pela P

graduada em psicologia pela UFMG, mestre em psicologia 
social também pela UFMG e especialista em psicologia clínica pela 
Estudos Administrativos de Minas Gerais (FEAD).  

Nosso encontro será dia 28/03 às 16h. 

Contamos com a presença de todos. 

Atenciosamente, 
 
 

Ir. Maria Ribamar Silva Mendonça. 
Diretora. 
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um pouquinho do céu aqui na Terraum pouquinho do céu aqui na Terraum pouquinho do céu aqui na Terraum pouquinho do céu aqui na Terra.” 

Autor desconhecido 

A participação efetiva da FAMÍLIA na escola estreita e reforça laços importantes 

1ª Reunião de Pais 
), momento em que teremos a 

“Educação de filhos: desafios para o “Educação de filhos: desafios para o “Educação de filhos: desafios para o “Educação de filhos: desafios para o 

Psicóloga Rafaela 

em psicologia pela UFMG, mestre em psicologia 
social também pela UFMG e especialista em psicologia clínica pela Faculdade de 
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