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PROGRAMA CONVIVÊNCIA E CIDADANIA

O Programa Convivência e Cidadania atende a crianças e adolescentes

que recebem uma bolsa-família vinculada à frequência escolar. Em decorrência disto, estamos

solicitando que V.Sa. nos forneça os dados relativos ao aluno

O Programa Convivência e Cidadania atende a crianças e adolescentes

que recebem uma bolsa-família vinculada à frequência escolar. Em decorrência disto, estamos

solicitando que V.Sa. nos forneça os dados relativos ao aluno

matriculado na série, turno , desse estabelecimento de ensino, informando

se este tem apresentado problemas de frequência.

matriculado na série, turno , desse estabelecimento de ensino, informando

se este tem apresentado problemas de frequência.

Lembramos que é de extrema importância que sejam enviados estes

dados, para que possamos efetivamente fazer o acompanhamento do desenvolvimento escolar

de nossas crianças e adolescentes.

Lembramos que é de extrema importância que sejam enviados estes

dados, para que possamos efetivamente fazer o acompanhamento do desenvolvimento escolar

de nossas crianças e adolescentes.

Qualquer observação quanto a criança / adolescente, estamos ao seu

inteiro dispor, através do telefone: .

Qualquer observação quanto a criança / adolescente, estamos ao seu

inteiro dispor, através do telefone: .

Informo que a criança / adolescente, acima mencionado, frequentou regularmente este

estabelecimento de ensino durante o mês de: .

Informo que a criança / adolescente, acima mencionado, frequentou regularmente este

estabelecimento de ensino durante o mês de: .

Desde já, agradecemos pela colaboração.Desde já, agradecemos pela colaboração.
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MD Diretor(a) da:
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