Comunicado /2019
Bilingue – Entrega de Resultados.
Parnamirim, 28 de maio de 2019.
“Educação é coisa do coração”.
Dom Bosco
Srs. Pais ou Responsáveis,
Paz e Bem-estar!
A participação efetiva da família no colégio fortalece e estreita laços importantes para o
desenvolvimento dos nossos queridos alunos. Por isso, estamos convidando os senhores para
participarem de um diálogo com os educadores do Programa Bilíngue, referente ao I trimestre de
2019.
Nesse momento, serão entregues os boletins dos alunos e os professores ficarão à
disposição para atendimento à família.
Nosso encontro será dia 31/05 (sexta-feira) às 12h30h. Nas salas:
 X-Pert – sala 313 (2° andar)
 X-Change – sala 312 (2° andar)
 X-perience – sala 112 (térreo)
Essa também será uma ótima oportunidade para que os senhores partilhem conosco os
seus anseios e esclareçam suas dúvidas.
Contamos com a presença de todos.
Atenciosamente,
Loana Teixeira
Coordenação Bilíngue
Colégio Salesiano Dom Bosco

Dear parents,
the engagement of family at school strengthens important ties seeking our student's
development. Because of this, we invite you to attend the Pedagogical Result from Bilingual Program,
that refers to the first trimester of 2019. At the moment, the report cards will be delivered and our
teacher's team will be available to attend the families. The students will not have English class.
Our meeting will be on May, 31 (friday), at 12h30 p.m. It will be a great opportunity to share
your expectations and doubts with us.
We are looking forward to seeing you!
 X-Pert – sala 313 (2° andar)
 X-Change – sala 312 (2° andar)
 X-perience – sala 112 (térreo)
Sincerely,
Loana Teixeira
Bilingual Program Coordinator
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