Carta 092/2018

Salvador, 21 de maio de 2018.

Aos
Senhores Pais
de Alunos do 7º e 8º anos EF - Vespertino
do Colégio São Paulo
Nesta.
Ref.: Estudo orientado para o curso de Inglês – COACHING.
Serve a presente para informar-lhes que iniciaremos no próximo dia 30 de maio do corrente ano (quartafeira), sessões de Estudo Orientado- Coaching, para os alunos do 7º e 8º anos vespertino, visando ao
fortalecimento de suas bases de conhecimento da língua inglesa.
Esse trabalho possibilitará aos alunos situações de aprendizagem através do contato com conteúdos
gramaticais estudados em anos anteriores e no presente, para que possam acompanhar melhor os cursos
oferecidos atualmente nos Ensinos Fundamental e Médio.
Esclarecemos que as aulas acontecerão em pequenos grupos e os alunos indicados pelos respectivos
professores, deverão estar comprometidos com esse trabalho, de forma que, se tiverem 02 (duas) faltas
consecutivas, perderão o direito de fazer as aulas de Coaching. As aulas terão a duração de 50min e
acontecerão às quartas-feiras das 8h40min ás 9h30min na sala A4.
A autorização deverá ser preenchida pelos pais dos alunos interessados e entregue à auxiliar de supervisão
de sua série/ano.
Diante dos objetivos propostos no planejamento desse curso, e ora apresentado aos Senhores, esperamos
contar com a participação de seu (sua) filho (a), para que o resultado esperado seja refletido na
aprendizagem dos nossos alunos.
Colocamo-nos à disposição dos Senhores para os esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

Colégio São Paulo
Maria do Socorro Mota da Silva dos Santos
Diretora

AUTORIZAÇÃO AO COLÉGIO SÃO PAULO
Autorizo o/ a aluno/ a ___________________________________________ da(a) _____ série/ano, turma ____, a
participar das aulas de complementação pedagógica de Inglês – Coaching – no dia____________________________ às
__________ horas.
_____________________________________
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