“ Nenhuma sociedade que esquece a arte de questionar pode esperar encontrar
respostas para os problemas que a afligem.”
Zygmunt Bauman

Belo Horizonte, 16 de fevereiro de 2018

Prezados Responsáveis,
O Curso de PROGRESSÃO PARCIAL (PROPAR) oferece ao educando a possibilidade de ser
promovido para a série seguinte, embora não tenha atingido aproveitamento satisfatório nas
disciplinas do ano anterior, na forma de dependência realizada paralelamente ao curso regular
no qual está matriculado.
No dia 21/02, às 14h, os educandos matriculados no Propar terão um encontro com o
coordenador pedagógico a fim de receber os guias e informações a cerca do curso.
As aulas iniciarão no dia 05/03/2018, no período da tarde, das 14h às 15h30min e/ou das
16h às 17h30min. O horário de cada disciplina será divulgado nos Guias Individuais.

Atenciosamente,
Supervisão pedagógica

______________________________________________________________________________
Estou ciente do compromisso de meu (minha) filho (a) na reunião do dia 21/02, às 14h, no auditório do
Ipem.

Aluno: ______________________________________________

Série: _______________

Responsável: _________________________________________
__________________________________
Assinatura de responsável
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