COLÉGIO ADVENTISTA DO CPA

Data: 12 de março de 2018.
De: Equipe Pedagógica
Para: Pais e Responsáveis
Assunto: Conselho Participativo/1º Bimestre
Comunicado: 018
CONSELHO DE CLASSE PARTICIPATIVO
Prezados Pais,
Conforme previsto em nosso Calendário Escolar, teremos
Reunião de Pais/Conselho de Classe Participativo, para pais e
responsáveis por alunos do 6º ano ao Ens. Médio, onde terão a
oportunidade de conversar com os professores e obter os primeiros
resultados deste bimestre.
Os pais que desejarem poderão baixar o nosso APP Acadêmico
da Educação Adventista e realizar seu cadastro para ter acesso às
informações
acadêmicas,
como:
Notas,
tarefas,
trabalhos,
ocorrências, e muito mais.
Acesse nosso portal: http://cpa.educacaoadventista.org.br e
realize seu cadastro.
Caso você esteja satisfeito com os resultados de seu filho(a), fique
à vontade para comparecer ou não a esta reunião.
Data: 14/03/2018 (quarta-feira)
Horário: 07h15 às 11h40
Local: Colégio Adventista do CPA
Obs. Não haverá aula para os alunos do período matutino neste
dia. Aula normal para os alunos do período vespertino.
Atenciosamente,
Elisangela Breda
Orientadora Educacional
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