CONGREGAÇÃO DAS MISSIONÁRIAS BENEDITINAS DE TUTZING
- PRIORADO DE SOROCABA/SP -

COLÉGIO CRISTO REI
Presidente Prudente - SP

Café com Diretor
O Café com o Diretor é um encontro entre o diretor pedagógico do colégio e pais de alunos. Neste encontro, o diretor tem a oportunidade de falar sobre o cotidiano do colégio, suas ideias e expor opiniões sobre
determinado assunto numa conversa informal enquanto toma o café da manhã com os convidados.

Objetivos
 Criar vínculos entre Direção, Mantenedora, Equipe técnico-pedagógica e Pais
 Propor reflexões sobre temas e situações apresentados pelos gestores do colégio

Como funciona
 Mensalmente, o colégio organizará um café da manhã, com a presença do diretor pedagógico,
Mantenedora e mais seis pais de alunos.

Como participar do Café da manhã
Para participar do Café da Manhã com o Diretor:
a) ser pai ou responsável de aluno regularmente matriculado no Colégio Cristo Rei;
b) os convites para o Café serão oferecidos aos SEIS primeiros pais ou responsáveis que os retirarem na
secretaria do colégio a partir de data e horários a serem divulgados aos pais, via e-mail.
c) num mesmo Café, poderão estar presentes o pai e a mãe (cada um terá um convite separado; um único
convite não serve para os dois);
d) por questão dar oportunidade a todos, o pai ou responsável poderá participar apenas de um Café da
Manha com o diretor;
e) não haverá nenhum custo financeiro ao pai para participar do Café.

Dias e horários do Café com o Diretor
 19 de março – às 7h30
 23 de abril – às 7h30
 22 de maio – às 7h30
 18 de junho – às 7h30
 20 de agosto – às 7h30
 25 de setembro – às 7h30
 22 de outubro – às 7h30
 20 de novembro – às 7h30

Local
 Espaço Shalon

Observação

 O convite deverá ser retirado na secretaria do colégio em dia e horário a serem divulgados por email.

