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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 
(Ensino Fundamental II e Ensino Médio), momento em que serão apresentados a 
filosofia, o funcionamento e orientações necessárias para que seu (sua) filho (a) 
tenha um ano de sucesso.

 

Nosso encontro será dia 19/03 às 19h 30min.

 

Contamos com a presença de todos.

 

Ir. Maria Ribamar Silva Mendonça

         Congregação das Irmãs Auxiliares de Nossa Senhora da Piedade
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Por isso, convidamos os senhores para participarem da nossa 
(Ensino Fundamental II e Ensino Médio), momento em que serão apresentados a 
filosofia, o funcionamento e orientações necessárias para que seu (sua) filho (a) 
tenha um ano de sucesso. 

Nosso encontro será dia 19/03 às 19h 30min. 

s com a presença de todos. 

Ir. Maria Ribamar Silva Mendonça. 

Atenciosamente, 
A Direção. 
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