Comunicado 055/2018
Escola Espaço para a Família
Parnamirim, 11 de outubro de 2018.
“Cultivemos a arte de acompanhar e escutar”.
Estreia 2018
Srs. Pais ou Responsáveis,
Nossos cumprimentos.
A educação salesiana está a serviço da formação integral da pessoa, de
modo a fornecer razões de vida e de esperança às novas gerações, mediante um
saber e uma cultura elaborados criticamente, com base na concepção da pessoa
e da vida, inspirada nos valores cristãos. Na oportunidade, convidamos Nery
Adamy Neto, Pesquisador e Psicopedagogo para o Projeto Escola Espaço para
Família.
A palestra acontecerá no dia 17 de outubro de 2018, no auditório do
Salesiano Dom Bosco, com o tema: O que as escolas e as famílias devem
aprender, antes de ensinar, enfatizando o cuidado com o processo de ensino e
aprendizagem.
Venha compartilhar esse momento conosco! Com certeza, todos sairemos
enriquecidos. Por favor, envie a confirmação, preenchendo os dados abaixo.
Atenciosamente,
Coordenação Geral

 -----------------------------------------------------------------------------------------------CONFIRMAÇÃO

Eu, ________________________________________________, responsável pelo
(a) aluno (a) ____________________________________________________,
Série:______, turma:______, confirmo a presença na palestra que acontecerá dia
17 de outubro às 19h, tema: O que as escolas e as famílias devem aprender,
antes de ensinar.

Comunicado 055/2018
Escola Espaço para a Família
Parnamirim, 11 de outubro de 2018.
“Cultivemos a arte de acompanhar e escutar”.
Estreia 2018
Srs. Pais ou Responsáveis,
Nossos cumprimentos.
A educação salesiana está a serviço da formação integral da pessoa, de
modo a fornecer razões de vida e de esperança às novas gerações, mediante um
saber e uma cultura elaborados criticamente, com base na concepção da pessoa
e da vida, inspirada nos valores cristãos. Na oportunidade, convidamos Nery
Adamy Neto, Pesquisador e Psicopedagogo para o Projeto Escola Espaço para
Família.
A palestra acontecerá no dia 17 de outubro de 2018, no auditório do
Salesiano Dom Bosco, com o tema: O que as escolas e as famílias devem
aprender, antes de ensinar, enfatizando o cuidado com o processo de ensino e
aprendizagem.
Venha compartilhar esse momento conosco! Com certeza, todos sairemos
enriquecidos. Por favor, envie a confirmação, preenchendo os dados abaixo.
Atenciosamente,
Coordenação Geral

 -----------------------------------------------------------------------------------------------CONFIRMAÇÃO

Eu, ________________________________________________, responsável pelo
(a) aluno (a) ____________________________________________________,
Série:______, turma:______, confirmo a presença na palestra que acontecerá dia
17 de outubro às 19h, tema: O que as escolas e as famílias devem aprender,
antes de ensinar.

