LICEU PASTEUR
Liceu Franco-Brasileiro de São Paulo

Educação Básica
Média, Fundamental e Infantil
São Paulo, 28 de março de 2018

CONVITE
Prezados Senhores Pais e Responsáveis
No sábado dia 7 de abril, os alunos do 9º ano do Ensino Fundamental e os do Ensino Médio do Liceu
Pasteur participarão do Encontro Anual de Gerações e Profissões. Enquanto isso, os Pais dos alunos do 9º ano
estão convidados para uma reunião neste mesmo dia, a partir das 9h30, na Sala Multimídia, quando serão
abordados dois temas que consideramos muito importantes para quem vai ingressar no Ensino Médio:
−

Das 9h30 às 10h30, o Diretor Geral, Cláudio Kassab, e o Coordenador do Ensino Médio, Mario Roberto
Sasai, farão uma apresentação do Ensino Médio do Liceu Pasteur para as famílias dos alunos do 9º ano.

−

Das 10h30 às 12h00, haverá uma conversa sobre o papel dos Pais na prevenção do uso de álcool e
outras drogas por crianças e adolescentes com a Profª Drª Zila van der Meer Sanchez Dutenhefner,
Professora do Departamento de Medicina Preventiva da Unifesp e membro do Comitê de Especialistas
da United Nations Office for Drugs and Crime para Diretrizes Internacionais de Prevenção ao Uso de
Drogas. Para essa conversa convidamos também os Pais dos alunos do Ensino Médio.
Apenas os Responsáveis devem participar dessa reunião. Para garantirmos que todos os convidados

estejam bem acomodados, solicitamos que confirmem a presença nessa reunião,
Cordialmente
A DIREÇÃO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Confirmação de Presença

Devolver até o dia 04 abr, 4ªf,
impreterivelmente, à Secretaria.

À Direção,
Confirmamos a presença no dia 07 de abril, sábado:
(

) na Palestra sobre o Ensino Médio: Pai

Mãe

(

) na Palestra sobre o Papel dos Pais na prevenção do uso de drogas: Pai

Mãe

Nome do aluno: ______________________________________________________ Turma: ___________
Nome do responsável_____________________________________________ que é _______________ do(a) aluno(a).

São Paulo, _____ de ________________de 2018.

______________________________
Assinatura do responsável

Age quod agis
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