
 

 

 

Circular 001/2018                                                                             Goiás, 29 de janeiro de 2019. 

 

Senhores Pais ou Responsáveis,  

 

Mais um ano se inicia e queremos, antes de tudo, agradecer-lhes 

pela confiança depositada nesta escola. Tenham certeza de que 

desenvolveremos o nosso trabalho com o objetivo de contribuir para o 

crescimento intelectual e humano de seu(a) filho(a), assim como temos 

feito durante esses 30 anos de trabalho. 

E com o intuito de estreitarmos ainda mais os laços “Família e Escola”, inteirá-los em relação à 

Proposta Pedagógica e escolhermos os Representantes de Pais para a composição do Conselho 

Comunitário, a direção e a equipe educativa convidam os senhores para a primeira Reunião de Pais de 

2019. Seguem, abaixo, algumas informações iniciais que podem ajudá-los nesse período de adaptação, e 

também o calendário de reuniões para o início do ano: 

 Horários:  

 Entrada - 7h, com 5 min de tolerância. Ultrapassando esse limite, o aluno só poderá entrar na 2ª 

aula. Depois da 2ª aula, o aluno não poderá mais entrar. 

 Saída -  12h20min. 

 

Site:  

 Para acompanhar atividades de casa, horário de aula e informações da escola, basta digitar 

www.coopecigo.com.br. Neste site, você terá acesso a essas informações. 

 

Uniforme:  

 Será exigido a partir do dia 11/02/19. As encomendas podem ser feitas na Q-Stampa Uniformes, 

Fone: 3371-3774. 

  Calendário de Reuniões 

 04/02 – Segunda-feira: Reunião com os Pais de Alunos do 6º ano 

  Horário - 18h  

  Local da reunião – Na escola 

 

 05/02 – Terça-feira 

  Horário - 17h30: Reunião com os Pais de Alunos do 7º, 8º e 9º anos 

  Horário – 19h: Reunião com os Pais de Alunos do Ensino Médio 

  Local das reuniões – Na escola 

A presença da família é fundamental no desenvolvimento dos sujeitos e, por isso, contamos com 

sua participação para fazermos de nossa escola um ambiente de paz, amizade, respeito, alegrias e 

aprendizagens, a fim de que possamos crescer juntos a cada dia. 

 

 

Atenciosamente, 

Direção e Coordenação 

 

 

http://www.coopecigo.com.br/
https://www.facebook.com/colegioalternativocoopecigo/photos/a.201013433808930/338030216773917/?type=3&eid=ARByefYx2MKMxr8mqrShxWo4VolszSKUmo_wVhmt2_phS9IclUxLxUwAWoaruWWyP1la_Zh0Zo18_W72&__xts__[0]=68.ARBYQwdKEj7YB1bINar6Oa3mRA2ipsRhDfQLW7Z989bYoXKnyWtKf6A1QFLgUxtcPoeFRFVrmUlNlCaxvj8L-ZCK422JxdsNi-nFd929p7vlbiaSVLsk3UjrkaslyH1JyrGRgqzJBawy8I7191lrYtwOHmxb1PJ4dZCsgYZ2jtENNaUyxCChIq3JsDQ6Di9sV3OloAjOLqI8bbF0lPGTARTXR7s&__tn__=EHH-R

