Comunicado 026/2018
PROERD
Parnamirim, 13 de março de 2018.
“Educação é coisa do coração”.
Dom Bosco
Senhores pais e responsáveis,
Paz e Bem estar!
Comunicamos que no dia 15/03, (quinta-feira), às 18h30, no auditório
da escola, teremos uma reunião pedagógica com a equipe do PROERD
(Programa Educacional de Resistência às Drogas).
O PROERD é um programa essencialmente preventivo contra uso de
drogas por crianças e adolescentes na fase escolar. Tem como objetivo evitar
que esse público-alvo inicie o uso de diversas drogas. Para isso, o programa
utiliza a educação preventiva defendida em nossa proposta da Rede Salesiana,
por Dom Bosco. Neste ano, o PROERD irá trabalhar com as turmas dos 5º Anos
e oferecer um reforço do programa para os alunos dos 7º Anos.
Com o intuito de socializar com a família o processo desenvolvido,
convidamos os senhores para participarem conosco desse momento.
Contamos com sua valiosa presença.
Atenciosamente,
Gracinha Ramos
Coordenadora-Geral
 --------------------------------------------------------------------------------------------------Eu,________________________________________________ responsável
pelo aluno (a) _____________________________ ano/turma __________ ,
confirmo presença na reunião pedagógica com a equipe do PROERD, que será
realizada no dia 15/03/2015, às 18h30, no auditório da escola.
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