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Prezado(a) ADAILTON DA COSTA ALECRIM
A escola sofre reflexos do meio que está inserida. O problema disciplinar é
frequentemente, repercutidos nos conflitos da família e do meio social envolvente. Para
tanto amanhã (20/03/2013 às 20h20min) na nossa escola haverá uma importante reunião
onde faremos uma reflexão sobre as diretrizes estabelecidas no GUIA DO ESTUDANTE.
As causas que podem desencadear a indisciplina escolar tais como: a educação
familiar e cultural, as frustração, o tipo de prática pedagógica utilizada pela escola, entre
outros. Hoje, a comunidade escolar e os professores se queixam muito dos alunos
indisciplinados; os alunos não se concentram nos conteúdos e acabam trazendo
transtornos em sala de aula. Precisamos resgatar em nosso aluno o prazer de aprender e
devemos ser parceiros no processo de ensino-aprendizagem.
OBS: E necessário que todos os alunos tragam o Guia do Estudante. Não
esqueça, vai ser muito importante! 1

Prezado(a) GABRIELA DE JESUS SILVA
A escola sofre reflexos do meio que está inserida. O problema disciplinar é
frequentemente, repercutidos nos conflitos da família e do meio social envolvente. Para
tanto amanhã (20/03/2013 às 20h20min) na nossa escola haverá uma importante reunião
onde faremos uma reflexão sobre as diretrizes estabelecidas no GUIA DO ESTUDANTE.
As causas que podem desencadear a indisciplina escolar tais como: a educação
familiar e cultural, as frustração, o tipo de prática pedagógica utilizada pela escola, entre
outros. Hoje, a comunidade escolar e os professores se queixam muito dos alunos
indisciplinados; os alunos não se concentram nos conteúdos e acabam trazendo
transtornos em sala de aula. Precisamos resgatar em nosso aluno o prazer de aprender e
devemos ser parceiros no processo de ensino-aprendizagem.
OBS: E necessário que todos os alunos tragam o Guia do Estudante. Não
esqueça, vai ser muito importante! 11
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Prezado(a) KEZIA DE JESUS REIS
A escola sofre reflexos do meio que está inserida. O problema disciplinar é
frequentemente, repercutidos nos conflitos da família e do meio social envolvente. Para
tanto amanhã (20/03/2013 às 20h20min) na nossa escola haverá uma importante reunião
onde faremos uma reflexão sobre as diretrizes estabelecidas no GUIA DO ESTUDANTE.
As causas que podem desencadear a indisciplina escolar tais como: a educação
familiar e cultural, as frustração, o tipo de prática pedagógica utilizada pela escola, entre
outros. Hoje, a comunidade escolar e os professores se queixam muito dos alunos
indisciplinados; os alunos não se concentram nos conteúdos e acabam trazendo
transtornos em sala de aula. Precisamos resgatar em nosso aluno o prazer de aprender e
devemos ser parceiros no processo de ensino-aprendizagem.
OBS: E necessário que todos os alunos tragam o Guia do Estudante. Não
esqueça, vai ser muito importante! 21

Prezado(a) MARIELI DA SILVA SANTOS
A escola sofre reflexos do meio que está inserida. O problema disciplinar é
frequentemente, repercutidos nos conflitos da família e do meio social envolvente. Para
tanto amanhã (20/03/2013 às 20h20min) na nossa escola haverá uma importante reunião
onde faremos uma reflexão sobre as diretrizes estabelecidas no GUIA DO ESTUDANTE.
As causas que podem desencadear a indisciplina escolar tais como: a educação
familiar e cultural, as frustração, o tipo de prática pedagógica utilizada pela escola, entre
outros. Hoje, a comunidade escolar e os professores se queixam muito dos alunos
indisciplinados; os alunos não se concentram nos conteúdos e acabam trazendo
transtornos em sala de aula. Precisamos resgatar em nosso aluno o prazer de aprender e
devemos ser parceiros no processo de ensino-aprendizagem.
OBS: E necessário que todos os alunos tragam o Guia do Estudante. Não
esqueça, vai ser muito importante! 29
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Prezado(a) ANA BEATRIZ REBULI ARAUJO
A escola sofre reflexos do meio que está inserida. O problema disciplinar é
frequentemente, repercutidos nos conflitos da família e do meio social envolvente. Para
tanto amanhã (20/03/2013 às 20h20min) na nossa escola haverá uma importante reunião
onde faremos uma reflexão sobre as diretrizes estabelecidas no GUIA DO ESTUDANTE.
As causas que podem desencadear a indisciplina escolar tais como: a educação
familiar e cultural, as frustração, o tipo de prática pedagógica utilizada pela escola, entre
outros. Hoje, a comunidade escolar e os professores se queixam muito dos alunos
indisciplinados; os alunos não se concentram nos conteúdos e acabam trazendo
transtornos em sala de aula. Precisamos resgatar em nosso aluno o prazer de aprender e
devemos ser parceiros no processo de ensino-aprendizagem.
OBS: E necessário que todos os alunos tragam o Guia do Estudante. Não
esqueça, vai ser muito importante! 2

Prezado(a) IGOR DA SILVA CASTAO
A escola sofre reflexos do meio que está inserida. O problema disciplinar é
frequentemente, repercutidos nos conflitos da família e do meio social envolvente. Para
tanto amanhã (20/03/2013 às 20h20min) na nossa escola haverá uma importante reunião
onde faremos uma reflexão sobre as diretrizes estabelecidas no GUIA DO ESTUDANTE.
As causas que podem desencadear a indisciplina escolar tais como: a educação
familiar e cultural, as frustração, o tipo de prática pedagógica utilizada pela escola, entre
outros. Hoje, a comunidade escolar e os professores se queixam muito dos alunos
indisciplinados; os alunos não se concentram nos conteúdos e acabam trazendo
transtornos em sala de aula. Precisamos resgatar em nosso aluno o prazer de aprender e
devemos ser parceiros no processo de ensino-aprendizagem.
OBS: E necessário que todos os alunos tragam o Guia do Estudante. Não
esqueça, vai ser muito importante! 12
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Prezado(a) LAIANY BARBOSA OLIVEIRA
A escola sofre reflexos do meio que está inserida. O problema disciplinar é
frequentemente, repercutidos nos conflitos da família e do meio social envolvente. Para
tanto amanhã (20/03/2013 às 20h20min) na nossa escola haverá uma importante reunião
onde faremos uma reflexão sobre as diretrizes estabelecidas no GUIA DO ESTUDANTE.
As causas que podem desencadear a indisciplina escolar tais como: a educação
familiar e cultural, as frustração, o tipo de prática pedagógica utilizada pela escola, entre
outros. Hoje, a comunidade escolar e os professores se queixam muito dos alunos
indisciplinados; os alunos não se concentram nos conteúdos e acabam trazendo
transtornos em sala de aula. Precisamos resgatar em nosso aluno o prazer de aprender e
devemos ser parceiros no processo de ensino-aprendizagem.
OBS: E necessário que todos os alunos tragam o Guia do Estudante. Não
esqueça, vai ser muito importante! 22

Prezado(a) MATHEUS MENESES EUSEBIO
A escola sofre reflexos do meio que está inserida. O problema disciplinar é
frequentemente, repercutidos nos conflitos da família e do meio social envolvente. Para
tanto amanhã (20/03/2013 às 20h20min) na nossa escola haverá uma importante reunião
onde faremos uma reflexão sobre as diretrizes estabelecidas no GUIA DO ESTUDANTE.
As causas que podem desencadear a indisciplina escolar tais como: a educação
familiar e cultural, as frustração, o tipo de prática pedagógica utilizada pela escola, entre
outros. Hoje, a comunidade escolar e os professores se queixam muito dos alunos
indisciplinados; os alunos não se concentram nos conteúdos e acabam trazendo
transtornos em sala de aula. Precisamos resgatar em nosso aluno o prazer de aprender e
devemos ser parceiros no processo de ensino-aprendizagem.
OBS: E necessário que todos os alunos tragam o Guia do Estudante. Não
esqueça, vai ser muito importante! 30
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Prezado(a) ANDERSON DO AMARAL
A escola sofre reflexos do meio que está inserida. O problema disciplinar é
frequentemente, repercutidos nos conflitos da família e do meio social envolvente. Para
tanto amanhã (20/03/2013 às 20h20min) na nossa escola haverá uma importante reunião
onde faremos uma reflexão sobre as diretrizes estabelecidas no GUIA DO ESTUDANTE.
As causas que podem desencadear a indisciplina escolar tais como: a educação
familiar e cultural, as frustração, o tipo de prática pedagógica utilizada pela escola, entre
outros. Hoje, a comunidade escolar e os professores se queixam muito dos alunos
indisciplinados; os alunos não se concentram nos conteúdos e acabam trazendo
transtornos em sala de aula. Precisamos resgatar em nosso aluno o prazer de aprender e
devemos ser parceiros no processo de ensino-aprendizagem.
OBS: E necessário que todos os alunos tragam o Guia do Estudante. Não
esqueça, vai ser muito importante! 3

Prezado(a) ISABELLA DA PENHA GOMES DE OLIVEIRA
A escola sofre reflexos do meio que está inserida. O problema disciplinar é
frequentemente, repercutidos nos conflitos da família e do meio social envolvente. Para
tanto amanhã (20/03/2013 às 20h20min) na nossa escola haverá uma importante reunião
onde faremos uma reflexão sobre as diretrizes estabelecidas no GUIA DO ESTUDANTE.
As causas que podem desencadear a indisciplina escolar tais como: a educação
familiar e cultural, as frustração, o tipo de prática pedagógica utilizada pela escola, entre
outros. Hoje, a comunidade escolar e os professores se queixam muito dos alunos
indisciplinados; os alunos não se concentram nos conteúdos e acabam trazendo
transtornos em sala de aula. Precisamos resgatar em nosso aluno o prazer de aprender e
devemos ser parceiros no processo de ensino-aprendizagem.
OBS: E necessário que todos os alunos tragam o Guia do Estudante. Não
esqueça, vai ser muito importante! 13
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Prezado(a) LAILA KAROLINA SILVA DE ASSIS
A escola sofre reflexos do meio que está inserida. O problema disciplinar é
frequentemente, repercutidos nos conflitos da família e do meio social envolvente. Para
tanto amanhã (20/03/2013 às 20h20min) na nossa escola haverá uma importante reunião
onde faremos uma reflexão sobre as diretrizes estabelecidas no GUIA DO ESTUDANTE.
As causas que podem desencadear a indisciplina escolar tais como: a educação
familiar e cultural, as frustração, o tipo de prática pedagógica utilizada pela escola, entre
outros. Hoje, a comunidade escolar e os professores se queixam muito dos alunos
indisciplinados; os alunos não se concentram nos conteúdos e acabam trazendo
transtornos em sala de aula. Precisamos resgatar em nosso aluno o prazer de aprender e
devemos ser parceiros no processo de ensino-aprendizagem.
OBS: E necessário que todos os alunos tragam o Guia do Estudante. Não
esqueça, vai ser muito importante! 23

Prezado(a) NOEMI DA VITORIA ROCHA
A escola sofre reflexos do meio que está inserida. O problema disciplinar é
frequentemente, repercutidos nos conflitos da família e do meio social envolvente. Para
tanto amanhã (20/03/2013 às 20h20min) na nossa escola haverá uma importante reunião
onde faremos uma reflexão sobre as diretrizes estabelecidas no GUIA DO ESTUDANTE.
As causas que podem desencadear a indisciplina escolar tais como: a educação
familiar e cultural, as frustração, o tipo de prática pedagógica utilizada pela escola, entre
outros. Hoje, a comunidade escolar e os professores se queixam muito dos alunos
indisciplinados; os alunos não se concentram nos conteúdos e acabam trazendo
transtornos em sala de aula. Precisamos resgatar em nosso aluno o prazer de aprender e
devemos ser parceiros no processo de ensino-aprendizagem.
OBS: E necessário que todos os alunos tragam o Guia do Estudante. Não
esqueça, vai ser muito importante! 31
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Prezado(a) BRENDA BRIDI KRAUSE
A escola sofre reflexos do meio que está inserida. O problema disciplinar é
frequentemente, repercutidos nos conflitos da família e do meio social envolvente. Para
tanto amanhã (20/03/2013 às 20h20min) na nossa escola haverá uma importante reunião
onde faremos uma reflexão sobre as diretrizes estabelecidas no GUIA DO ESTUDANTE.
As causas que podem desencadear a indisciplina escolar tais como: a educação
familiar e cultural, as frustração, o tipo de prática pedagógica utilizada pela escola, entre
outros. Hoje, a comunidade escolar e os professores se queixam muito dos alunos
indisciplinados; os alunos não se concentram nos conteúdos e acabam trazendo
transtornos em sala de aula. Precisamos resgatar em nosso aluno o prazer de aprender e
devemos ser parceiros no processo de ensino-aprendizagem.
OBS: E necessário que todos os alunos tragam o Guia do Estudante. Não
esqueça, vai ser muito importante! 4

Prezado(a) JAMAIRA CAROLINA NASCIMENTO MELO
A escola sofre reflexos do meio que está inserida. O problema disciplinar é
frequentemente, repercutidos nos conflitos da família e do meio social envolvente. Para
tanto amanhã (20/03/2013 às 20h20min) na nossa escola haverá uma importante reunião
onde faremos uma reflexão sobre as diretrizes estabelecidas no GUIA DO ESTUDANTE.
As causas que podem desencadear a indisciplina escolar tais como: a educação
familiar e cultural, as frustração, o tipo de prática pedagógica utilizada pela escola, entre
outros. Hoje, a comunidade escolar e os professores se queixam muito dos alunos
indisciplinados; os alunos não se concentram nos conteúdos e acabam trazendo
transtornos em sala de aula. Precisamos resgatar em nosso aluno o prazer de aprender e
devemos ser parceiros no processo de ensino-aprendizagem.
OBS: E necessário que todos os alunos tragam o Guia do Estudante. Não
esqueça, vai ser muito importante! 14
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Prezado(a) LAURRANY MARTINS COUTO
A escola sofre reflexos do meio que está inserida. O problema disciplinar é
frequentemente, repercutidos nos conflitos da família e do meio social envolvente. Para
tanto amanhã (20/03/2013 às 20h20min) na nossa escola haverá uma importante reunião
onde faremos uma reflexão sobre as diretrizes estabelecidas no GUIA DO ESTUDANTE.
As causas que podem desencadear a indisciplina escolar tais como: a educação
familiar e cultural, as frustração, o tipo de prática pedagógica utilizada pela escola, entre
outros. Hoje, a comunidade escolar e os professores se queixam muito dos alunos
indisciplinados; os alunos não se concentram nos conteúdos e acabam trazendo
transtornos em sala de aula. Precisamos resgatar em nosso aluno o prazer de aprender e
devemos ser parceiros no processo de ensino-aprendizagem.
OBS: E necessário que todos os alunos tragam o Guia do Estudante. Não
esqueça, vai ser muito importante! 24

Prezado(a) PALOMA THAIS VIEIRA
A escola sofre reflexos do meio que está inserida. O problema disciplinar é
frequentemente, repercutidos nos conflitos da família e do meio social envolvente. Para
tanto amanhã (20/03/2013 às 20h20min) na nossa escola haverá uma importante reunião
onde faremos uma reflexão sobre as diretrizes estabelecidas no GUIA DO ESTUDANTE.
As causas que podem desencadear a indisciplina escolar tais como: a educação
familiar e cultural, as frustração, o tipo de prática pedagógica utilizada pela escola, entre
outros. Hoje, a comunidade escolar e os professores se queixam muito dos alunos
indisciplinados; os alunos não se concentram nos conteúdos e acabam trazendo
transtornos em sala de aula. Precisamos resgatar em nosso aluno o prazer de aprender e
devemos ser parceiros no processo de ensino-aprendizagem.
OBS: E necessário que todos os alunos tragam o Guia do Estudante. Não
esqueça, vai ser muito importante! 32
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Prezado(a) BRUNA FIRME MIRANDA
A escola sofre reflexos do meio que está inserida. O problema disciplinar é
frequentemente, repercutidos nos conflitos da família e do meio social envolvente. Para
tanto amanhã (20/03/2013 às 20h20min) na nossa escola haverá uma importante reunião
onde faremos uma reflexão sobre as diretrizes estabelecidas no GUIA DO ESTUDANTE.
As causas que podem desencadear a indisciplina escolar tais como: a educação
familiar e cultural, as frustração, o tipo de prática pedagógica utilizada pela escola, entre
outros. Hoje, a comunidade escolar e os professores se queixam muito dos alunos
indisciplinados; os alunos não se concentram nos conteúdos e acabam trazendo
transtornos em sala de aula. Precisamos resgatar em nosso aluno o prazer de aprender e
devemos ser parceiros no processo de ensino-aprendizagem.
OBS: E necessário que todos os alunos tragam o Guia do Estudante. Não
esqueça, vai ser muito importante! 5

Prezado(a) JEAN CHAGAS DE SOUZA SEVERINO
A escola sofre reflexos do meio que está inserida. O problema disciplinar é
frequentemente, repercutidos nos conflitos da família e do meio social envolvente. Para
tanto amanhã (20/03/2013 às 20h20min) na nossa escola haverá uma importante reunião
onde faremos uma reflexão sobre as diretrizes estabelecidas no GUIA DO ESTUDANTE.
As causas que podem desencadear a indisciplina escolar tais como: a educação
familiar e cultural, as frustração, o tipo de prática pedagógica utilizada pela escola, entre
outros. Hoje, a comunidade escolar e os professores se queixam muito dos alunos
indisciplinados; os alunos não se concentram nos conteúdos e acabam trazendo
transtornos em sala de aula. Precisamos resgatar em nosso aluno o prazer de aprender e
devemos ser parceiros no processo de ensino-aprendizagem.
OBS: E necessário que todos os alunos tragam o Guia do Estudante. Não
esqueça, vai ser muito importante! 15
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Prezado(a) LAYSE RONCHI AGUIAR
A escola sofre reflexos do meio que está inserida. O problema disciplinar é
frequentemente, repercutidos nos conflitos da família e do meio social envolvente. Para
tanto amanhã (20/03/2013 às 20h20min) na nossa escola haverá uma importante reunião
onde faremos uma reflexão sobre as diretrizes estabelecidas no GUIA DO ESTUDANTE.
As causas que podem desencadear a indisciplina escolar tais como: a educação
familiar e cultural, as frustração, o tipo de prática pedagógica utilizada pela escola, entre
outros. Hoje, a comunidade escolar e os professores se queixam muito dos alunos
indisciplinados; os alunos não se concentram nos conteúdos e acabam trazendo
transtornos em sala de aula. Precisamos resgatar em nosso aluno o prazer de aprender e
devemos ser parceiros no processo de ensino-aprendizagem.
OBS: E necessário que todos os alunos tragam o Guia do Estudante. Não
esqueça, vai ser muito importante! 25

Prezado(a) RONES MENDONCA
A escola sofre reflexos do meio que está inserida. O problema disciplinar é
frequentemente, repercutidos nos conflitos da família e do meio social envolvente. Para
tanto amanhã (20/03/2013 às 20h20min) na nossa escola haverá uma importante reunião
onde faremos uma reflexão sobre as diretrizes estabelecidas no GUIA DO ESTUDANTE.
As causas que podem desencadear a indisciplina escolar tais como: a educação
familiar e cultural, as frustração, o tipo de prática pedagógica utilizada pela escola, entre
outros. Hoje, a comunidade escolar e os professores se queixam muito dos alunos
indisciplinados; os alunos não se concentram nos conteúdos e acabam trazendo
transtornos em sala de aula. Precisamos resgatar em nosso aluno o prazer de aprender e
devemos ser parceiros no processo de ensino-aprendizagem.
OBS: E necessário que todos os alunos tragam o Guia do Estudante. Não
esqueça, vai ser muito importante! 33
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Prezado(a) CARLA EMANUELY LEITE FORTUNATO
A escola sofre reflexos do meio que está inserida. O problema disciplinar é
frequentemente, repercutidos nos conflitos da família e do meio social envolvente. Para
tanto amanhã (20/03/2013 às 20h20min) na nossa escola haverá uma importante reunião
onde faremos uma reflexão sobre as diretrizes estabelecidas no GUIA DO ESTUDANTE.
As causas que podem desencadear a indisciplina escolar tais como: a educação
familiar e cultural, as frustração, o tipo de prática pedagógica utilizada pela escola, entre
outros. Hoje, a comunidade escolar e os professores se queixam muito dos alunos
indisciplinados; os alunos não se concentram nos conteúdos e acabam trazendo
transtornos em sala de aula. Precisamos resgatar em nosso aluno o prazer de aprender e
devemos ser parceiros no processo de ensino-aprendizagem.
OBS: E necessário que todos os alunos tragam o Guia do Estudante. Não
esqueça, vai ser muito importante! 6

Prezado(a) JOAO PEDRO SOUZA ROCHA
A escola sofre reflexos do meio que está inserida. O problema disciplinar é
frequentemente, repercutidos nos conflitos da família e do meio social envolvente. Para
tanto amanhã (20/03/2013 às 20h20min) na nossa escola haverá uma importante reunião
onde faremos uma reflexão sobre as diretrizes estabelecidas no GUIA DO ESTUDANTE.
As causas que podem desencadear a indisciplina escolar tais como: a educação
familiar e cultural, as frustração, o tipo de prática pedagógica utilizada pela escola, entre
outros. Hoje, a comunidade escolar e os professores se queixam muito dos alunos
indisciplinados; os alunos não se concentram nos conteúdos e acabam trazendo
transtornos em sala de aula. Precisamos resgatar em nosso aluno o prazer de aprender e
devemos ser parceiros no processo de ensino-aprendizagem.
OBS: E necessário que todos os alunos tragam o Guia do Estudante. Não
esqueça, vai ser muito importante! 16
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Prezado(a) LORRAYNE DA COSTA BATISTA
A escola sofre reflexos do meio que está inserida. O problema disciplinar é
frequentemente, repercutidos nos conflitos da família e do meio social envolvente. Para
tanto amanhã (20/03/2013 às 20h20min) na nossa escola haverá uma importante reunião
onde faremos uma reflexão sobre as diretrizes estabelecidas no GUIA DO ESTUDANTE.
As causas que podem desencadear a indisciplina escolar tais como: a educação
familiar e cultural, as frustração, o tipo de prática pedagógica utilizada pela escola, entre
outros. Hoje, a comunidade escolar e os professores se queixam muito dos alunos
indisciplinados; os alunos não se concentram nos conteúdos e acabam trazendo
transtornos em sala de aula. Precisamos resgatar em nosso aluno o prazer de aprender e
devemos ser parceiros no processo de ensino-aprendizagem.
OBS: E necessário que todos os alunos tragam o Guia do Estudante. Não
esqueça, vai ser muito importante! 26

Prezado(a) THAINA DE AGUIAR DE DEUS
A escola sofre reflexos do meio que está inserida. O problema disciplinar é
frequentemente, repercutidos nos conflitos da família e do meio social envolvente. Para
tanto amanhã (20/03/2013 às 20h20min) na nossa escola haverá uma importante reunião
onde faremos uma reflexão sobre as diretrizes estabelecidas no GUIA DO ESTUDANTE.
As causas que podem desencadear a indisciplina escolar tais como: a educação
familiar e cultural, as frustração, o tipo de prática pedagógica utilizada pela escola, entre
outros. Hoje, a comunidade escolar e os professores se queixam muito dos alunos
indisciplinados; os alunos não se concentram nos conteúdos e acabam trazendo
transtornos em sala de aula. Precisamos resgatar em nosso aluno o prazer de aprender e
devemos ser parceiros no processo de ensino-aprendizagem.
OBS: E necessário que todos os alunos tragam o Guia do Estudante. Não
esqueça, vai ser muito importante! 34

UO: CAMPO GRANDE

UO: CAMPO GRANDE

Curso TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO-A
COMUNICADO

Curso TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO-A
COMUNICADO

Prezado(a) DANIELA FERNANDA GAUDENCIO REINOSO
A escola sofre reflexos do meio que está inserida. O problema disciplinar é
frequentemente, repercutidos nos conflitos da família e do meio social envolvente. Para
tanto amanhã (20/03/2013 às 20h20min) na nossa escola haverá uma importante reunião
onde faremos uma reflexão sobre as diretrizes estabelecidas no GUIA DO ESTUDANTE.
As causas que podem desencadear a indisciplina escolar tais como: a educação
familiar e cultural, as frustração, o tipo de prática pedagógica utilizada pela escola, entre
outros. Hoje, a comunidade escolar e os professores se queixam muito dos alunos
indisciplinados; os alunos não se concentram nos conteúdos e acabam trazendo
transtornos em sala de aula. Precisamos resgatar em nosso aluno o prazer de aprender e
devemos ser parceiros no processo de ensino-aprendizagem.
OBS: E necessário que todos os alunos tragam o Guia do Estudante. Não
esqueça, vai ser muito importante! 7

Prezado(a) JOYCE SILVA BRITTO
A escola sofre reflexos do meio que está inserida. O problema disciplinar é
frequentemente, repercutidos nos conflitos da família e do meio social envolvente. Para
tanto amanhã (20/03/2013 às 20h20min) na nossa escola haverá uma importante reunião
onde faremos uma reflexão sobre as diretrizes estabelecidas no GUIA DO ESTUDANTE.
As causas que podem desencadear a indisciplina escolar tais como: a educação
familiar e cultural, as frustração, o tipo de prática pedagógica utilizada pela escola, entre
outros. Hoje, a comunidade escolar e os professores se queixam muito dos alunos
indisciplinados; os alunos não se concentram nos conteúdos e acabam trazendo
transtornos em sala de aula. Precisamos resgatar em nosso aluno o prazer de aprender e
devemos ser parceiros no processo de ensino-aprendizagem.
OBS: E necessário que todos os alunos tragam o Guia do Estudante. Não
esqueça, vai ser muito importante! 17

UO: CAMPO GRANDE

UO: CAMPO GRANDE

Curso TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO-A
COMUNICADO

Curso TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO-A
COMUNICADO

Prezado(a) LUCAS SALLES DA SILVA
A escola sofre reflexos do meio que está inserida. O problema disciplinar é
frequentemente, repercutidos nos conflitos da família e do meio social envolvente. Para
tanto amanhã (20/03/2013 às 20h20min) na nossa escola haverá uma importante reunião
onde faremos uma reflexão sobre as diretrizes estabelecidas no GUIA DO ESTUDANTE.
As causas que podem desencadear a indisciplina escolar tais como: a educação
familiar e cultural, as frustração, o tipo de prática pedagógica utilizada pela escola, entre
outros. Hoje, a comunidade escolar e os professores se queixam muito dos alunos
indisciplinados; os alunos não se concentram nos conteúdos e acabam trazendo
transtornos em sala de aula. Precisamos resgatar em nosso aluno o prazer de aprender e
devemos ser parceiros no processo de ensino-aprendizagem.
OBS: E necessário que todos os alunos tragam o Guia do Estudante. Não
esqueça, vai ser muito importante! 27

Prezado(a) THAYRON SCHOEFFER DA SILVA
A escola sofre reflexos do meio que está inserida. O problema disciplinar é
frequentemente, repercutidos nos conflitos da família e do meio social envolvente. Para
tanto amanhã (20/03/2013 às 20h20min) na nossa escola haverá uma importante reunião
onde faremos uma reflexão sobre as diretrizes estabelecidas no GUIA DO ESTUDANTE.
As causas que podem desencadear a indisciplina escolar tais como: a educação
familiar e cultural, as frustração, o tipo de prática pedagógica utilizada pela escola, entre
outros. Hoje, a comunidade escolar e os professores se queixam muito dos alunos
indisciplinados; os alunos não se concentram nos conteúdos e acabam trazendo
transtornos em sala de aula. Precisamos resgatar em nosso aluno o prazer de aprender e
devemos ser parceiros no processo de ensino-aprendizagem.
OBS: E necessário que todos os alunos tragam o Guia do Estudante. Não
esqueça, vai ser muito importante! 35

UO: CAMPO GRANDE

UO: CAMPO GRANDE

Curso TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO-A
COMUNICADO

Curso TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO-A
COMUNICADO

Prezado(a) DANILA INACIO DA CRUZ
A escola sofre reflexos do meio que está inserida. O problema disciplinar é
frequentemente, repercutidos nos conflitos da família e do meio social envolvente. Para
tanto amanhã (20/03/2013 às 20h20min) na nossa escola haverá uma importante reunião
onde faremos uma reflexão sobre as diretrizes estabelecidas no GUIA DO ESTUDANTE.
As causas que podem desencadear a indisciplina escolar tais como: a educação
familiar e cultural, as frustração, o tipo de prática pedagógica utilizada pela escola, entre
outros. Hoje, a comunidade escolar e os professores se queixam muito dos alunos
indisciplinados; os alunos não se concentram nos conteúdos e acabam trazendo
transtornos em sala de aula. Precisamos resgatar em nosso aluno o prazer de aprender e
devemos ser parceiros no processo de ensino-aprendizagem.
OBS: E necessário que todos os alunos tragam o Guia do Estudante. Não
esqueça, vai ser muito importante! 8

Prezado(a) KAICK GEGENHEIMER GONCALVES
A escola sofre reflexos do meio que está inserida. O problema disciplinar é
frequentemente, repercutidos nos conflitos da família e do meio social envolvente. Para
tanto amanhã (20/03/2013 às 20h20min) na nossa escola haverá uma importante reunião
onde faremos uma reflexão sobre as diretrizes estabelecidas no GUIA DO ESTUDANTE.
As causas que podem desencadear a indisciplina escolar tais como: a educação
familiar e cultural, as frustração, o tipo de prática pedagógica utilizada pela escola, entre
outros. Hoje, a comunidade escolar e os professores se queixam muito dos alunos
indisciplinados; os alunos não se concentram nos conteúdos e acabam trazendo
transtornos em sala de aula. Precisamos resgatar em nosso aluno o prazer de aprender e
devemos ser parceiros no processo de ensino-aprendizagem.
OBS: E necessário que todos os alunos tragam o Guia do Estudante. Não
esqueça, vai ser muito importante! 18

UO: CAMPO GRANDE

UO: CAMPO GRANDE

Curso TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO-A
COMUNICADO

Curso TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO-A
COMUNICADO

Prezado(a) MARIANA PEREIRA
A escola sofre reflexos do meio que está inserida. O problema disciplinar é
frequentemente, repercutidos nos conflitos da família e do meio social envolvente. Para
tanto amanhã (20/03/2013 às 20h20min) na nossa escola haverá uma importante reunião
onde faremos uma reflexão sobre as diretrizes estabelecidas no GUIA DO ESTUDANTE.
As causas que podem desencadear a indisciplina escolar tais como: a educação
familiar e cultural, as frustração, o tipo de prática pedagógica utilizada pela escola, entre
outros. Hoje, a comunidade escolar e os professores se queixam muito dos alunos
indisciplinados; os alunos não se concentram nos conteúdos e acabam trazendo
transtornos em sala de aula. Precisamos resgatar em nosso aluno o prazer de aprender e
devemos ser parceiros no processo de ensino-aprendizagem.
OBS: E necessário que todos os alunos tragam o Guia do Estudante. Não
esqueça, vai ser muito importante! 28

Prezado(a) YASMIN VIEIRA DE SOUZA
A escola sofre reflexos do meio que está inserida. O problema disciplinar é
frequentemente, repercutidos nos conflitos da família e do meio social envolvente. Para
tanto amanhã (20/03/2013 às 20h20min) na nossa escola haverá uma importante reunião
onde faremos uma reflexão sobre as diretrizes estabelecidas no GUIA DO ESTUDANTE.
As causas que podem desencadear a indisciplina escolar tais como: a educação
familiar e cultural, as frustração, o tipo de prática pedagógica utilizada pela escola, entre
outros. Hoje, a comunidade escolar e os professores se queixam muito dos alunos
indisciplinados; os alunos não se concentram nos conteúdos e acabam trazendo
transtornos em sala de aula. Precisamos resgatar em nosso aluno o prazer de aprender e
devemos ser parceiros no processo de ensino-aprendizagem.
OBS: E necessário que todos os alunos tragam o Guia do Estudante. Não
esqueça, vai ser muito importante! 36

UO: CAMPO GRANDE

UO: CAMPO GRANDE

Curso TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO-A
COMUNICADO

Curso TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO-A
COMUNICADO

Prezado(a) FRANCIELI ARAUJO DE SOUZA
A escola sofre reflexos do meio que está inserida. O problema disciplinar é
frequentemente, repercutidos nos conflitos da família e do meio social envolvente. Para
tanto amanhã (20/03/2013 às 20h20min) na nossa escola haverá uma importante reunião
onde faremos uma reflexão sobre as diretrizes estabelecidas no GUIA DO ESTUDANTE.
As causas que podem desencadear a indisciplina escolar tais como: a educação
familiar e cultural, as frustração, o tipo de prática pedagógica utilizada pela escola, entre
outros. Hoje, a comunidade escolar e os professores se queixam muito dos alunos
indisciplinados; os alunos não se concentram nos conteúdos e acabam trazendo
transtornos em sala de aula. Precisamos resgatar em nosso aluno o prazer de aprender e
devemos ser parceiros no processo de ensino-aprendizagem.
OBS: E necessário que todos os alunos tragam o Guia do Estudante. Não
esqueça, vai ser muito importante! 9

Prezado(a) KAIO OLIVEIRA NUNES
A escola sofre reflexos do meio que está inserida. O problema disciplinar é
frequentemente, repercutidos nos conflitos da família e do meio social envolvente. Para
tanto amanhã (20/03/2013 às 20h20min) na nossa escola haverá uma importante reunião
onde faremos uma reflexão sobre as diretrizes estabelecidas no GUIA DO ESTUDANTE.
As causas que podem desencadear a indisciplina escolar tais como: a educação
familiar e cultural, as frustração, o tipo de prática pedagógica utilizada pela escola, entre
outros. Hoje, a comunidade escolar e os professores se queixam muito dos alunos
indisciplinados; os alunos não se concentram nos conteúdos e acabam trazendo
transtornos em sala de aula. Precisamos resgatar em nosso aluno o prazer de aprender e
devemos ser parceiros no processo de ensino-aprendizagem.
OBS: E necessário que todos os alunos tragam o Guia do Estudante. Não
esqueça, vai ser muito importante! 19

UO: CAMPO GRANDE

UO: CAMPO GRANDE

Curso TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO-A
COMUNICADO

Curso TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO-A
COMUNICADO

Prezado(a)
A escola sofre reflexos do meio que está inserida. O problema disciplinar é
frequentemente, repercutidos nos conflitos da família e do meio social envolvente. Para
tanto amanhã (20/03/2013 às 20h20min) na nossa escola haverá uma importante reunião
onde faremos uma reflexão sobre as diretrizes estabelecidas no GUIA DO ESTUDANTE.
As causas que podem desencadear a indisciplina escolar tais como: a educação
familiar e cultural, as frustração, o tipo de prática pedagógica utilizada pela escola, entre
outros. Hoje, a comunidade escolar e os professores se queixam muito dos alunos
indisciplinados; os alunos não se concentram nos conteúdos e acabam trazendo
transtornos em sala de aula. Precisamos resgatar em nosso aluno o prazer de aprender e
devemos ser parceiros no processo de ensino-aprendizagem.
OBS: E necessário que todos os alunos tragam o Guia do Estudante. Não
esqueça, vai ser muito importante!

Prezado(a)
A escola sofre reflexos do meio que está inserida. O problema disciplinar é
frequentemente, repercutidos nos conflitos da família e do meio social envolvente. Para
tanto amanhã (20/03/2013 às 20h20min) na nossa escola haverá uma importante reunião
onde faremos uma reflexão sobre as diretrizes estabelecidas no GUIA DO ESTUDANTE.
As causas que podem desencadear a indisciplina escolar tais como: a educação
familiar e cultural, as frustração, o tipo de prática pedagógica utilizada pela escola, entre
outros. Hoje, a comunidade escolar e os professores se queixam muito dos alunos
indisciplinados; os alunos não se concentram nos conteúdos e acabam trazendo
transtornos em sala de aula. Precisamos resgatar em nosso aluno o prazer de aprender e
devemos ser parceiros no processo de ensino-aprendizagem.
OBS: E necessário que todos os alunos tragam o Guia do Estudante. Não
esqueça, vai ser muito importante!

UO: CAMPO GRANDE

UO: CAMPO GRANDE

Curso TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO-A
COMUNICADO

Curso TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO-A
COMUNICADO

Prezado(a) GABRIEL SILVA BISPO
A escola sofre reflexos do meio que está inserida. O problema disciplinar é
frequentemente, repercutidos nos conflitos da família e do meio social envolvente. Para
tanto amanhã (20/03/2013 às 20h20min) na nossa escola haverá uma importante reunião
onde faremos uma reflexão sobre as diretrizes estabelecidas no GUIA DO ESTUDANTE.
As causas que podem desencadear a indisciplina escolar tais como: a educação
familiar e cultural, as frustração, o tipo de prática pedagógica utilizada pela escola, entre
outros. Hoje, a comunidade escolar e os professores se queixam muito dos alunos
indisciplinados; os alunos não se concentram nos conteúdos e acabam trazendo
transtornos em sala de aula. Precisamos resgatar em nosso aluno o prazer de aprender e
devemos ser parceiros no processo de ensino-aprendizagem.
OBS: E necessário que todos os alunos tragam o Guia do Estudante. Não
esqueça, vai ser muito importante! 10

Prezado(a) KAIQUE OLIVEIRA NUNES
A escola sofre reflexos do meio que está inserida. O problema disciplinar é
frequentemente, repercutidos nos conflitos da família e do meio social envolvente. Para
tanto amanhã (20/03/2013 às 20h20min) na nossa escola haverá uma importante reunião
onde faremos uma reflexão sobre as diretrizes estabelecidas no GUIA DO ESTUDANTE.
As causas que podem desencadear a indisciplina escolar tais como: a educação
familiar e cultural, as frustração, o tipo de prática pedagógica utilizada pela escola, entre
outros. Hoje, a comunidade escolar e os professores se queixam muito dos alunos
indisciplinados; os alunos não se concentram nos conteúdos e acabam trazendo
transtornos em sala de aula. Precisamos resgatar em nosso aluno o prazer de aprender e
devemos ser parceiros no processo de ensino-aprendizagem.
OBS: E necessário que todos os alunos tragam o Guia do Estudante. Não
esqueça, vai ser muito importante! 20

UO: CAMPO GRANDE

UO: CAMPO GRANDE

Curso TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO-A
COMUNICADO

Curso TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO-A
COMUNICADO

Prezado(a)
A escola sofre reflexos do meio que está inserida. O problema disciplinar é
frequentemente, repercutidos nos conflitos da família e do meio social envolvente. Para
tanto amanhã (20/03/2013 às 20h20min) na nossa escola haverá uma importante reunião
onde faremos uma reflexão sobre as diretrizes estabelecidas no GUIA DO ESTUDANTE.
As causas que podem desencadear a indisciplina escolar tais como: a educação
familiar e cultural, as frustração, o tipo de prática pedagógica utilizada pela escola, entre
outros. Hoje, a comunidade escolar e os professores se queixam muito dos alunos
indisciplinados; os alunos não se concentram nos conteúdos e acabam trazendo
transtornos em sala de aula. Precisamos resgatar em nosso aluno o prazer de aprender e
devemos ser parceiros no processo de ensino-aprendizagem.
OBS: E necessário que todos os alunos tragam o Guia do Estudante. Não
esqueça, vai ser muito importante!

Prezado(a)
A escola sofre reflexos do meio que está inserida. O problema disciplinar é
frequentemente, repercutidos nos conflitos da família e do meio social envolvente. Para
tanto amanhã (20/03/2013 às 20h20min) na nossa escola haverá uma importante reunião
onde faremos uma reflexão sobre as diretrizes estabelecidas no GUIA DO ESTUDANTE.
As causas que podem desencadear a indisciplina escolar tais como: a educação
familiar e cultural, as frustração, o tipo de prática pedagógica utilizada pela escola, entre
outros. Hoje, a comunidade escolar e os professores se queixam muito dos alunos
indisciplinados; os alunos não se concentram nos conteúdos e acabam trazendo
transtornos em sala de aula. Precisamos resgatar em nosso aluno o prazer de aprender e
devemos ser parceiros no processo de ensino-aprendizagem.
OBS: E necessário que todos os alunos tragam o Guia do Estudante. Não
esqueça, vai ser muito importante!

UO: CAMPO GRANDE

UO: CAMPO GRANDE

Curso TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO-B
COMUNICADO

Curso TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO-B
COMUNICADO

Prezado(a) ALAN CARREIRO PEREIRA
A escola sofre reflexos do meio que está inserida. O problema disciplinar é
frequentemente, repercutidos nos conflitos da família e do meio social envolvente. Para
tanto amanhã (20/03/2013 às 20h20min) na nossa escola haverá uma importante reunião
onde faremos uma reflexão sobre as diretrizes estabelecidas no GUIA DO ESTUDANTE.
As causas que podem desencadear a indisciplina escolar tais como: a educação
familiar e cultural, as frustração, o tipo de prática pedagógica utilizada pela escola, entre
outros. Hoje, a comunidade escolar e os professores se queixam muito dos alunos
indisciplinados; os alunos não se concentram nos conteúdos e acabam trazendo
transtornos em sala de aula. Precisamos resgatar em nosso aluno o prazer de aprender e
devemos ser parceiros no processo de ensino-aprendizagem.
OBS: E necessário que todos os alunos tragam o Guia do Estudante. Não
esqueça, vai ser muito importante! 1

Prezado(a) ERICK DAVEL DIAS
A escola sofre reflexos do meio que está inserida. O problema disciplinar é
frequentemente, repercutidos nos conflitos da família e do meio social envolvente. Para
tanto amanhã (20/03/2013 às 20h20min) na nossa escola haverá uma importante reunião
onde faremos uma reflexão sobre as diretrizes estabelecidas no GUIA DO ESTUDANTE.
As causas que podem desencadear a indisciplina escolar tais como: a educação
familiar e cultural, as frustração, o tipo de prática pedagógica utilizada pela escola, entre
outros. Hoje, a comunidade escolar e os professores se queixam muito dos alunos
indisciplinados; os alunos não se concentram nos conteúdos e acabam trazendo
transtornos em sala de aula. Precisamos resgatar em nosso aluno o prazer de aprender e
devemos ser parceiros no processo de ensino-aprendizagem.
OBS: E necessário que todos os alunos tragam o Guia do Estudante. Não
esqueça, vai ser muito importante! 11

UO: CAMPO GRANDE

UO: CAMPO GRANDE

Curso TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO-B
COMUNICADO

Curso TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO-B
COMUNICADO

Prezado(a) LINCOLN CAMILO SOUZA DA SILVA
A escola sofre reflexos do meio que está inserida. O problema disciplinar é
frequentemente, repercutidos nos conflitos da família e do meio social envolvente. Para
tanto amanhã (20/03/2013 às 20h20min) na nossa escola haverá uma importante reunião
onde faremos uma reflexão sobre as diretrizes estabelecidas no GUIA DO ESTUDANTE.
As causas que podem desencadear a indisciplina escolar tais como: a educação
familiar e cultural, as frustração, o tipo de prática pedagógica utilizada pela escola, entre
outros. Hoje, a comunidade escolar e os professores se queixam muito dos alunos
indisciplinados; os alunos não se concentram nos conteúdos e acabam trazendo
transtornos em sala de aula. Precisamos resgatar em nosso aluno o prazer de aprender e
devemos ser parceiros no processo de ensino-aprendizagem.
OBS: E necessário que todos os alunos tragam o Guia do Estudante. Não
esqueça, vai ser muito importante! 21

Prezado(a) THAIS DA SILVA PATROCINIO
A escola sofre reflexos do meio que está inserida. O problema disciplinar é
frequentemente, repercutidos nos conflitos da família e do meio social envolvente. Para
tanto amanhã (20/03/2013 às 20h20min) na nossa escola haverá uma importante reunião
onde faremos uma reflexão sobre as diretrizes estabelecidas no GUIA DO ESTUDANTE.
As causas que podem desencadear a indisciplina escolar tais como: a educação
familiar e cultural, as frustração, o tipo de prática pedagógica utilizada pela escola, entre
outros. Hoje, a comunidade escolar e os professores se queixam muito dos alunos
indisciplinados; os alunos não se concentram nos conteúdos e acabam trazendo
transtornos em sala de aula. Precisamos resgatar em nosso aluno o prazer de aprender e
devemos ser parceiros no processo de ensino-aprendizagem.
OBS: E necessário que todos os alunos tragam o Guia do Estudante. Não
esqueça, vai ser muito importante! 31

UO: CAMPO GRANDE

UO: CAMPO GRANDE

Curso TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO-B
COMUNICADO

Curso TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO-B
COMUNICADO

Prezado(a) ANA CAROLINA CIPRIANE CHAVES
A escola sofre reflexos do meio que está inserida. O problema disciplinar é
frequentemente, repercutidos nos conflitos da família e do meio social envolvente. Para
tanto amanhã (20/03/2013 às 20h20min) na nossa escola haverá uma importante reunião
onde faremos uma reflexão sobre as diretrizes estabelecidas no GUIA DO ESTUDANTE.
As causas que podem desencadear a indisciplina escolar tais como: a educação
familiar e cultural, as frustração, o tipo de prática pedagógica utilizada pela escola, entre
outros. Hoje, a comunidade escolar e os professores se queixam muito dos alunos
indisciplinados; os alunos não se concentram nos conteúdos e acabam trazendo
transtornos em sala de aula. Precisamos resgatar em nosso aluno o prazer de aprender e
devemos ser parceiros no processo de ensino-aprendizagem.
OBS: E necessário que todos os alunos tragam o Guia do Estudante. Não
esqueça, vai ser muito importante! 2

Prezado(a) GHERSCILAYNE SANTOS DE OLIVEIRA
A escola sofre reflexos do meio que está inserida. O problema disciplinar é
frequentemente, repercutidos nos conflitos da família e do meio social envolvente. Para
tanto amanhã (20/03/2013 às 20h20min) na nossa escola haverá uma importante reunião
onde faremos uma reflexão sobre as diretrizes estabelecidas no GUIA DO ESTUDANTE.
As causas que podem desencadear a indisciplina escolar tais como: a educação
familiar e cultural, as frustração, o tipo de prática pedagógica utilizada pela escola, entre
outros. Hoje, a comunidade escolar e os professores se queixam muito dos alunos
indisciplinados; os alunos não se concentram nos conteúdos e acabam trazendo
transtornos em sala de aula. Precisamos resgatar em nosso aluno o prazer de aprender e
devemos ser parceiros no processo de ensino-aprendizagem.
OBS: E necessário que todos os alunos tragam o Guia do Estudante. Não
esqueça, vai ser muito importante! 12
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Prezado(a) MARLON LEMOS DOS SANTOS
A escola sofre reflexos do meio que está inserida. O problema disciplinar é
frequentemente, repercutidos nos conflitos da família e do meio social envolvente. Para
tanto amanhã (20/03/2013 às 20h20min) na nossa escola haverá uma importante reunião
onde faremos uma reflexão sobre as diretrizes estabelecidas no GUIA DO ESTUDANTE.
As causas que podem desencadear a indisciplina escolar tais como: a educação
familiar e cultural, as frustração, o tipo de prática pedagógica utilizada pela escola, entre
outros. Hoje, a comunidade escolar e os professores se queixam muito dos alunos
indisciplinados; os alunos não se concentram nos conteúdos e acabam trazendo
transtornos em sala de aula. Precisamos resgatar em nosso aluno o prazer de aprender e
devemos ser parceiros no processo de ensino-aprendizagem.
OBS: E necessário que todos os alunos tragam o Guia do Estudante. Não
esqueça, vai ser muito importante! 22

Prezado(a) THAIS DE SOUZA FRANCO
A escola sofre reflexos do meio que está inserida. O problema disciplinar é
frequentemente, repercutidos nos conflitos da família e do meio social envolvente. Para
tanto amanhã (20/03/2013 às 20h20min) na nossa escola haverá uma importante reunião
onde faremos uma reflexão sobre as diretrizes estabelecidas no GUIA DO ESTUDANTE.
As causas que podem desencadear a indisciplina escolar tais como: a educação
familiar e cultural, as frustração, o tipo de prática pedagógica utilizada pela escola, entre
outros. Hoje, a comunidade escolar e os professores se queixam muito dos alunos
indisciplinados; os alunos não se concentram nos conteúdos e acabam trazendo
transtornos em sala de aula. Precisamos resgatar em nosso aluno o prazer de aprender e
devemos ser parceiros no processo de ensino-aprendizagem.
OBS: E necessário que todos os alunos tragam o Guia do Estudante. Não
esqueça, vai ser muito importante! 32
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Prezado(a) ANA CAROLINE SILVA MORAIS
A escola sofre reflexos do meio que está inserida. O problema disciplinar é
frequentemente, repercutidos nos conflitos da família e do meio social envolvente. Para
tanto amanhã (20/03/2013 às 20h20min) na nossa escola haverá uma importante reunião
onde faremos uma reflexão sobre as diretrizes estabelecidas no GUIA DO ESTUDANTE.
As causas que podem desencadear a indisciplina escolar tais como: a educação
familiar e cultural, as frustração, o tipo de prática pedagógica utilizada pela escola, entre
outros. Hoje, a comunidade escolar e os professores se queixam muito dos alunos
indisciplinados; os alunos não se concentram nos conteúdos e acabam trazendo
transtornos em sala de aula. Precisamos resgatar em nosso aluno o prazer de aprender e
devemos ser parceiros no processo de ensino-aprendizagem.
OBS: E necessário que todos os alunos tragam o Guia do Estudante. Não
esqueça, vai ser muito importante! 3

Prezado(a) GUILHERME SILVA POLLI
A escola sofre reflexos do meio que está inserida. O problema disciplinar é
frequentemente, repercutidos nos conflitos da família e do meio social envolvente. Para
tanto amanhã (20/03/2013 às 20h20min) na nossa escola haverá uma importante reunião
onde faremos uma reflexão sobre as diretrizes estabelecidas no GUIA DO ESTUDANTE.
As causas que podem desencadear a indisciplina escolar tais como: a educação
familiar e cultural, as frustração, o tipo de prática pedagógica utilizada pela escola, entre
outros. Hoje, a comunidade escolar e os professores se queixam muito dos alunos
indisciplinados; os alunos não se concentram nos conteúdos e acabam trazendo
transtornos em sala de aula. Precisamos resgatar em nosso aluno o prazer de aprender e
devemos ser parceiros no processo de ensino-aprendizagem.
OBS: E necessário que todos os alunos tragam o Guia do Estudante. Não
esqueça, vai ser muito importante! 13
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Prezado(a) NAARA SERAFIM BARCELOS
A escola sofre reflexos do meio que está inserida. O problema disciplinar é
frequentemente, repercutidos nos conflitos da família e do meio social envolvente. Para
tanto amanhã (20/03/2013 às 20h20min) na nossa escola haverá uma importante reunião
onde faremos uma reflexão sobre as diretrizes estabelecidas no GUIA DO ESTUDANTE.
As causas que podem desencadear a indisciplina escolar tais como: a educação
familiar e cultural, as frustração, o tipo de prática pedagógica utilizada pela escola, entre
outros. Hoje, a comunidade escolar e os professores se queixam muito dos alunos
indisciplinados; os alunos não se concentram nos conteúdos e acabam trazendo
transtornos em sala de aula. Precisamos resgatar em nosso aluno o prazer de aprender e
devemos ser parceiros no processo de ensino-aprendizagem.
OBS: E necessário que todos os alunos tragam o Guia do Estudante. Não
esqueça, vai ser muito importante! 23

Prezado(a) THAISNARA PEREIRA DE OLIVEIRA
A escola sofre reflexos do meio que está inserida. O problema disciplinar é
frequentemente, repercutidos nos conflitos da família e do meio social envolvente. Para
tanto amanhã (20/03/2013 às 20h20min) na nossa escola haverá uma importante reunião
onde faremos uma reflexão sobre as diretrizes estabelecidas no GUIA DO ESTUDANTE.
As causas que podem desencadear a indisciplina escolar tais como: a educação
familiar e cultural, as frustração, o tipo de prática pedagógica utilizada pela escola, entre
outros. Hoje, a comunidade escolar e os professores se queixam muito dos alunos
indisciplinados; os alunos não se concentram nos conteúdos e acabam trazendo
transtornos em sala de aula. Precisamos resgatar em nosso aluno o prazer de aprender e
devemos ser parceiros no processo de ensino-aprendizagem.
OBS: E necessário que todos os alunos tragam o Guia do Estudante. Não
esqueça, vai ser muito importante! 33
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Prezado(a) BRENDA DE AZEVEDO SIQUEIRA
A escola sofre reflexos do meio que está inserida. O problema disciplinar é
frequentemente, repercutidos nos conflitos da família e do meio social envolvente. Para
tanto amanhã (20/03/2013 às 20h20min) na nossa escola haverá uma importante reunião
onde faremos uma reflexão sobre as diretrizes estabelecidas no GUIA DO ESTUDANTE.
As causas que podem desencadear a indisciplina escolar tais como: a educação
familiar e cultural, as frustração, o tipo de prática pedagógica utilizada pela escola, entre
outros. Hoje, a comunidade escolar e os professores se queixam muito dos alunos
indisciplinados; os alunos não se concentram nos conteúdos e acabam trazendo
transtornos em sala de aula. Precisamos resgatar em nosso aluno o prazer de aprender e
devemos ser parceiros no processo de ensino-aprendizagem.
OBS: E necessário que todos os alunos tragam o Guia do Estudante. Não
esqueça, vai ser muito importante! 4

Prezado(a) INGRID MONTEIRO RIBEIRO
A escola sofre reflexos do meio que está inserida. O problema disciplinar é
frequentemente, repercutidos nos conflitos da família e do meio social envolvente. Para
tanto amanhã (20/03/2013 às 20h20min) na nossa escola haverá uma importante reunião
onde faremos uma reflexão sobre as diretrizes estabelecidas no GUIA DO ESTUDANTE.
As causas que podem desencadear a indisciplina escolar tais como: a educação
familiar e cultural, as frustração, o tipo de prática pedagógica utilizada pela escola, entre
outros. Hoje, a comunidade escolar e os professores se queixam muito dos alunos
indisciplinados; os alunos não se concentram nos conteúdos e acabam trazendo
transtornos em sala de aula. Precisamos resgatar em nosso aluno o prazer de aprender e
devemos ser parceiros no processo de ensino-aprendizagem.
OBS: E necessário que todos os alunos tragam o Guia do Estudante. Não
esqueça, vai ser muito importante! 14
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Prezado(a) PATRICK MARTINS MALAQUIAS
A escola sofre reflexos do meio que está inserida. O problema disciplinar é
frequentemente, repercutidos nos conflitos da família e do meio social envolvente. Para
tanto amanhã (20/03/2013 às 20h20min) na nossa escola haverá uma importante reunião
onde faremos uma reflexão sobre as diretrizes estabelecidas no GUIA DO ESTUDANTE.
As causas que podem desencadear a indisciplina escolar tais como: a educação
familiar e cultural, as frustração, o tipo de prática pedagógica utilizada pela escola, entre
outros. Hoje, a comunidade escolar e os professores se queixam muito dos alunos
indisciplinados; os alunos não se concentram nos conteúdos e acabam trazendo
transtornos em sala de aula. Precisamos resgatar em nosso aluno o prazer de aprender e
devemos ser parceiros no processo de ensino-aprendizagem.
OBS: E necessário que todos os alunos tragam o Guia do Estudante. Não
esqueça, vai ser muito importante! 24

Prezado(a) THAYNA CARYNE LEMOS NASCIMENTO
A escola sofre reflexos do meio que está inserida. O problema disciplinar é
frequentemente, repercutidos nos conflitos da família e do meio social envolvente. Para
tanto amanhã (20/03/2013 às 20h20min) na nossa escola haverá uma importante reunião
onde faremos uma reflexão sobre as diretrizes estabelecidas no GUIA DO ESTUDANTE.
As causas que podem desencadear a indisciplina escolar tais como: a educação
familiar e cultural, as frustração, o tipo de prática pedagógica utilizada pela escola, entre
outros. Hoje, a comunidade escolar e os professores se queixam muito dos alunos
indisciplinados; os alunos não se concentram nos conteúdos e acabam trazendo
transtornos em sala de aula. Precisamos resgatar em nosso aluno o prazer de aprender e
devemos ser parceiros no processo de ensino-aprendizagem.
OBS: E necessário que todos os alunos tragam o Guia do Estudante. Não
esqueça, vai ser muito importante! 34
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Prezado(a) CAMILA SANTANA ALEIXO
A escola sofre reflexos do meio que está inserida. O problema disciplinar é
frequentemente, repercutidos nos conflitos da família e do meio social envolvente. Para
tanto amanhã (20/03/2013 às 20h20min) na nossa escola haverá uma importante reunião
onde faremos uma reflexão sobre as diretrizes estabelecidas no GUIA DO ESTUDANTE.
As causas que podem desencadear a indisciplina escolar tais como: a educação
familiar e cultural, as frustração, o tipo de prática pedagógica utilizada pela escola, entre
outros. Hoje, a comunidade escolar e os professores se queixam muito dos alunos
indisciplinados; os alunos não se concentram nos conteúdos e acabam trazendo
transtornos em sala de aula. Precisamos resgatar em nosso aluno o prazer de aprender e
devemos ser parceiros no processo de ensino-aprendizagem.
OBS: E necessário que todos os alunos tragam o Guia do Estudante. Não
esqueça, vai ser muito importante! 5

Prezado(a) JESSIKA OVERNEY PEREIRA
A escola sofre reflexos do meio que está inserida. O problema disciplinar é
frequentemente, repercutidos nos conflitos da família e do meio social envolvente. Para
tanto amanhã (20/03/2013 às 20h20min) na nossa escola haverá uma importante reunião
onde faremos uma reflexão sobre as diretrizes estabelecidas no GUIA DO ESTUDANTE.
As causas que podem desencadear a indisciplina escolar tais como: a educação
familiar e cultural, as frustração, o tipo de prática pedagógica utilizada pela escola, entre
outros. Hoje, a comunidade escolar e os professores se queixam muito dos alunos
indisciplinados; os alunos não se concentram nos conteúdos e acabam trazendo
transtornos em sala de aula. Precisamos resgatar em nosso aluno o prazer de aprender e
devemos ser parceiros no processo de ensino-aprendizagem.
OBS: E necessário que todos os alunos tragam o Guia do Estudante. Não
esqueça, vai ser muito importante! 15
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Prezado(a) RAISSA BATISTA AGUIAR BALKE
A escola sofre reflexos do meio que está inserida. O problema disciplinar é
frequentemente, repercutidos nos conflitos da família e do meio social envolvente. Para
tanto amanhã (20/03/2013 às 20h20min) na nossa escola haverá uma importante reunião
onde faremos uma reflexão sobre as diretrizes estabelecidas no GUIA DO ESTUDANTE.
As causas que podem desencadear a indisciplina escolar tais como: a educação
familiar e cultural, as frustração, o tipo de prática pedagógica utilizada pela escola, entre
outros. Hoje, a comunidade escolar e os professores se queixam muito dos alunos
indisciplinados; os alunos não se concentram nos conteúdos e acabam trazendo
transtornos em sala de aula. Precisamos resgatar em nosso aluno o prazer de aprender e
devemos ser parceiros no processo de ensino-aprendizagem.
OBS: E necessário que todos os alunos tragam o Guia do Estudante. Não
esqueça, vai ser muito importante! 25

Prezado(a) VANESSA GONCALVES SILVA
A escola sofre reflexos do meio que está inserida. O problema disciplinar é
frequentemente, repercutidos nos conflitos da família e do meio social envolvente. Para
tanto amanhã (20/03/2013 às 20h20min) na nossa escola haverá uma importante reunião
onde faremos uma reflexão sobre as diretrizes estabelecidas no GUIA DO ESTUDANTE.
As causas que podem desencadear a indisciplina escolar tais como: a educação
familiar e cultural, as frustração, o tipo de prática pedagógica utilizada pela escola, entre
outros. Hoje, a comunidade escolar e os professores se queixam muito dos alunos
indisciplinados; os alunos não se concentram nos conteúdos e acabam trazendo
transtornos em sala de aula. Precisamos resgatar em nosso aluno o prazer de aprender e
devemos ser parceiros no processo de ensino-aprendizagem.
OBS: E necessário que todos os alunos tragam o Guia do Estudante. Não
esqueça, vai ser muito importante! 35
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Prezado(a) CLEMI WEVERTON OLIVEIRA BRAZ
A escola sofre reflexos do meio que está inserida. O problema disciplinar é
frequentemente, repercutidos nos conflitos da família e do meio social envolvente. Para
tanto amanhã (20/03/2013 às 20h20min) na nossa escola haverá uma importante reunião
onde faremos uma reflexão sobre as diretrizes estabelecidas no GUIA DO ESTUDANTE.
As causas que podem desencadear a indisciplina escolar tais como: a educação
familiar e cultural, as frustração, o tipo de prática pedagógica utilizada pela escola, entre
outros. Hoje, a comunidade escolar e os professores se queixam muito dos alunos
indisciplinados; os alunos não se concentram nos conteúdos e acabam trazendo
transtornos em sala de aula. Precisamos resgatar em nosso aluno o prazer de aprender e
devemos ser parceiros no processo de ensino-aprendizagem.
OBS: E necessário que todos os alunos tragam o Guia do Estudante. Não
esqueça, vai ser muito importante! 6

Prezado(a) JOSELIA ANDRADE SANTOS
A escola sofre reflexos do meio que está inserida. O problema disciplinar é
frequentemente, repercutidos nos conflitos da família e do meio social envolvente. Para
tanto amanhã (20/03/2013 às 20h20min) na nossa escola haverá uma importante reunião
onde faremos uma reflexão sobre as diretrizes estabelecidas no GUIA DO ESTUDANTE.
As causas que podem desencadear a indisciplina escolar tais como: a educação
familiar e cultural, as frustração, o tipo de prática pedagógica utilizada pela escola, entre
outros. Hoje, a comunidade escolar e os professores se queixam muito dos alunos
indisciplinados; os alunos não se concentram nos conteúdos e acabam trazendo
transtornos em sala de aula. Precisamos resgatar em nosso aluno o prazer de aprender e
devemos ser parceiros no processo de ensino-aprendizagem.
OBS: E necessário que todos os alunos tragam o Guia do Estudante. Não
esqueça, vai ser muito importante! 16
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Prezado(a) RAPHAELA BRUNELA DE SOUZA SILVA
A escola sofre reflexos do meio que está inserida. O problema disciplinar é
frequentemente, repercutidos nos conflitos da família e do meio social envolvente. Para
tanto amanhã (20/03/2013 às 20h20min) na nossa escola haverá uma importante reunião
onde faremos uma reflexão sobre as diretrizes estabelecidas no GUIA DO ESTUDANTE.
As causas que podem desencadear a indisciplina escolar tais como: a educação
familiar e cultural, as frustração, o tipo de prática pedagógica utilizada pela escola, entre
outros. Hoje, a comunidade escolar e os professores se queixam muito dos alunos
indisciplinados; os alunos não se concentram nos conteúdos e acabam trazendo
transtornos em sala de aula. Precisamos resgatar em nosso aluno o prazer de aprender e
devemos ser parceiros no processo de ensino-aprendizagem.
OBS: E necessário que todos os alunos tragam o Guia do Estudante. Não
esqueça, vai ser muito importante! 26

Prezado(a) VERONICA DA SILVA RODRIGUES
A escola sofre reflexos do meio que está inserida. O problema disciplinar é
frequentemente, repercutidos nos conflitos da família e do meio social envolvente. Para
tanto amanhã (20/03/2013 às 20h20min) na nossa escola haverá uma importante reunião
onde faremos uma reflexão sobre as diretrizes estabelecidas no GUIA DO ESTUDANTE.
As causas que podem desencadear a indisciplina escolar tais como: a educação
familiar e cultural, as frustração, o tipo de prática pedagógica utilizada pela escola, entre
outros. Hoje, a comunidade escolar e os professores se queixam muito dos alunos
indisciplinados; os alunos não se concentram nos conteúdos e acabam trazendo
transtornos em sala de aula. Precisamos resgatar em nosso aluno o prazer de aprender e
devemos ser parceiros no processo de ensino-aprendizagem.
OBS: E necessário que todos os alunos tragam o Guia do Estudante. Não
esqueça, vai ser muito importante! 36
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Prezado(a) DANDARA KEMILLY DO AMARAL
A escola sofre reflexos do meio que está inserida. O problema disciplinar é
frequentemente, repercutidos nos conflitos da família e do meio social envolvente. Para
tanto amanhã (20/03/2013 às 20h20min) na nossa escola haverá uma importante reunião
onde faremos uma reflexão sobre as diretrizes estabelecidas no GUIA DO ESTUDANTE.
As causas que podem desencadear a indisciplina escolar tais como: a educação
familiar e cultural, as frustração, o tipo de prática pedagógica utilizada pela escola, entre
outros. Hoje, a comunidade escolar e os professores se queixam muito dos alunos
indisciplinados; os alunos não se concentram nos conteúdos e acabam trazendo
transtornos em sala de aula. Precisamos resgatar em nosso aluno o prazer de aprender e
devemos ser parceiros no processo de ensino-aprendizagem.
OBS: E necessário que todos os alunos tragam o Guia do Estudante. Não
esqueça, vai ser muito importante! 7

Prezado(a) KELVIN FERREIRA DE VALOIS
A escola sofre reflexos do meio que está inserida. O problema disciplinar é
frequentemente, repercutidos nos conflitos da família e do meio social envolvente. Para
tanto amanhã (20/03/2013 às 20h20min) na nossa escola haverá uma importante reunião
onde faremos uma reflexão sobre as diretrizes estabelecidas no GUIA DO ESTUDANTE.
As causas que podem desencadear a indisciplina escolar tais como: a educação
familiar e cultural, as frustração, o tipo de prática pedagógica utilizada pela escola, entre
outros. Hoje, a comunidade escolar e os professores se queixam muito dos alunos
indisciplinados; os alunos não se concentram nos conteúdos e acabam trazendo
transtornos em sala de aula. Precisamos resgatar em nosso aluno o prazer de aprender e
devemos ser parceiros no processo de ensino-aprendizagem.
OBS: E necessário que todos os alunos tragam o Guia do Estudante. Não
esqueça, vai ser muito importante! 17
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Prezado(a) RODOLFO FREITAS BARCELLOS
A escola sofre reflexos do meio que está inserida. O problema disciplinar é
frequentemente, repercutidos nos conflitos da família e do meio social envolvente. Para
tanto amanhã (20/03/2013 às 20h20min) na nossa escola haverá uma importante reunião
onde faremos uma reflexão sobre as diretrizes estabelecidas no GUIA DO ESTUDANTE.
As causas que podem desencadear a indisciplina escolar tais como: a educação
familiar e cultural, as frustração, o tipo de prática pedagógica utilizada pela escola, entre
outros. Hoje, a comunidade escolar e os professores se queixam muito dos alunos
indisciplinados; os alunos não se concentram nos conteúdos e acabam trazendo
transtornos em sala de aula. Precisamos resgatar em nosso aluno o prazer de aprender e
devemos ser parceiros no processo de ensino-aprendizagem.
OBS: E necessário que todos os alunos tragam o Guia do Estudante. Não
esqueça, vai ser muito importante! 27

Prezado(a) VITOR MELO RIBEIRO
A escola sofre reflexos do meio que está inserida. O problema disciplinar é
frequentemente, repercutidos nos conflitos da família e do meio social envolvente. Para
tanto amanhã (20/03/2013 às 20h20min) na nossa escola haverá uma importante reunião
onde faremos uma reflexão sobre as diretrizes estabelecidas no GUIA DO ESTUDANTE.
As causas que podem desencadear a indisciplina escolar tais como: a educação
familiar e cultural, as frustração, o tipo de prática pedagógica utilizada pela escola, entre
outros. Hoje, a comunidade escolar e os professores se queixam muito dos alunos
indisciplinados; os alunos não se concentram nos conteúdos e acabam trazendo
transtornos em sala de aula. Precisamos resgatar em nosso aluno o prazer de aprender e
devemos ser parceiros no processo de ensino-aprendizagem.
OBS: E necessário que todos os alunos tragam o Guia do Estudante. Não
esqueça, vai ser muito importante! 37
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Prezado(a) DEBORA CRISTINA SILVA DE SOUZA
A escola sofre reflexos do meio que está inserida. O problema disciplinar é
frequentemente, repercutidos nos conflitos da família e do meio social envolvente. Para
tanto amanhã (20/03/2013 às 20h20min) na nossa escola haverá uma importante reunião
onde faremos uma reflexão sobre as diretrizes estabelecidas no GUIA DO ESTUDANTE.
As causas que podem desencadear a indisciplina escolar tais como: a educação
familiar e cultural, as frustração, o tipo de prática pedagógica utilizada pela escola, entre
outros. Hoje, a comunidade escolar e os professores se queixam muito dos alunos
indisciplinados; os alunos não se concentram nos conteúdos e acabam trazendo
transtornos em sala de aula. Precisamos resgatar em nosso aluno o prazer de aprender e
devemos ser parceiros no processo de ensino-aprendizagem.
OBS: E necessário que todos os alunos tragam o Guia do Estudante. Não
esqueça, vai ser muito importante! 8

Prezado(a) KENNYA DALVA DE OLIVEIRA
A escola sofre reflexos do meio que está inserida. O problema disciplinar é
frequentemente, repercutidos nos conflitos da família e do meio social envolvente. Para
tanto amanhã (20/03/2013 às 20h20min) na nossa escola haverá uma importante reunião
onde faremos uma reflexão sobre as diretrizes estabelecidas no GUIA DO ESTUDANTE.
As causas que podem desencadear a indisciplina escolar tais como: a educação
familiar e cultural, as frustração, o tipo de prática pedagógica utilizada pela escola, entre
outros. Hoje, a comunidade escolar e os professores se queixam muito dos alunos
indisciplinados; os alunos não se concentram nos conteúdos e acabam trazendo
transtornos em sala de aula. Precisamos resgatar em nosso aluno o prazer de aprender e
devemos ser parceiros no processo de ensino-aprendizagem.
OBS: E necessário que todos os alunos tragam o Guia do Estudante. Não
esqueça, vai ser muito importante! 18
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Prezado(a) SILVANA DE PAULA ARAUJO
A escola sofre reflexos do meio que está inserida. O problema disciplinar é
frequentemente, repercutidos nos conflitos da família e do meio social envolvente. Para
tanto amanhã (20/03/2013 às 20h20min) na nossa escola haverá uma importante reunião
onde faremos uma reflexão sobre as diretrizes estabelecidas no GUIA DO ESTUDANTE.
As causas que podem desencadear a indisciplina escolar tais como: a educação
familiar e cultural, as frustração, o tipo de prática pedagógica utilizada pela escola, entre
outros. Hoje, a comunidade escolar e os professores se queixam muito dos alunos
indisciplinados; os alunos não se concentram nos conteúdos e acabam trazendo
transtornos em sala de aula. Precisamos resgatar em nosso aluno o prazer de aprender e
devemos ser parceiros no processo de ensino-aprendizagem.
OBS: E necessário que todos os alunos tragam o Guia do Estudante. Não
esqueça, vai ser muito importante! 28

Prezado(a) YALUNARA CRISTINA DOS SANTOS FURTADO
A escola sofre reflexos do meio que está inserida. O problema disciplinar é
frequentemente, repercutidos nos conflitos da família e do meio social envolvente. Para
tanto amanhã (20/03/2013 às 20h20min) na nossa escola haverá uma importante reunião
onde faremos uma reflexão sobre as diretrizes estabelecidas no GUIA DO ESTUDANTE.
As causas que podem desencadear a indisciplina escolar tais como: a educação
familiar e cultural, as frustração, o tipo de prática pedagógica utilizada pela escola, entre
outros. Hoje, a comunidade escolar e os professores se queixam muito dos alunos
indisciplinados; os alunos não se concentram nos conteúdos e acabam trazendo
transtornos em sala de aula. Precisamos resgatar em nosso aluno o prazer de aprender e
devemos ser parceiros no processo de ensino-aprendizagem.
OBS: E necessário que todos os alunos tragam o Guia do Estudante. Não
esqueça, vai ser muito importante! 38
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Prezado(a) EMANUEL ROSA PORFIRIO
A escola sofre reflexos do meio que está inserida. O problema disciplinar é
frequentemente, repercutidos nos conflitos da família e do meio social envolvente. Para
tanto amanhã (20/03/2013 às 20h20min) na nossa escola haverá uma importante reunião
onde faremos uma reflexão sobre as diretrizes estabelecidas no GUIA DO ESTUDANTE.
As causas que podem desencadear a indisciplina escolar tais como: a educação
familiar e cultural, as frustração, o tipo de prática pedagógica utilizada pela escola, entre
outros. Hoje, a comunidade escolar e os professores se queixam muito dos alunos
indisciplinados; os alunos não se concentram nos conteúdos e acabam trazendo
transtornos em sala de aula. Precisamos resgatar em nosso aluno o prazer de aprender e
devemos ser parceiros no processo de ensino-aprendizagem.
OBS: E necessário que todos os alunos tragam o Guia do Estudante. Não
esqueça, vai ser muito importante! 9

Prezado(a) LAILA DE SOUZA GOMES
A escola sofre reflexos do meio que está inserida. O problema disciplinar é
frequentemente, repercutidos nos conflitos da família e do meio social envolvente. Para
tanto amanhã (20/03/2013 às 20h20min) na nossa escola haverá uma importante reunião
onde faremos uma reflexão sobre as diretrizes estabelecidas no GUIA DO ESTUDANTE.
As causas que podem desencadear a indisciplina escolar tais como: a educação
familiar e cultural, as frustração, o tipo de prática pedagógica utilizada pela escola, entre
outros. Hoje, a comunidade escolar e os professores se queixam muito dos alunos
indisciplinados; os alunos não se concentram nos conteúdos e acabam trazendo
transtornos em sala de aula. Precisamos resgatar em nosso aluno o prazer de aprender e
devemos ser parceiros no processo de ensino-aprendizagem.
OBS: E necessário que todos os alunos tragam o Guia do Estudante. Não
esqueça, vai ser muito importante! 19
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Prezado(a) STEPHANIE LORRAYNE DE AGUIAR LIMA
A escola sofre reflexos do meio que está inserida. O problema disciplinar é
frequentemente, repercutidos nos conflitos da família e do meio social envolvente. Para
tanto amanhã (20/03/2013 às 20h20min) na nossa escola haverá uma importante reunião
onde faremos uma reflexão sobre as diretrizes estabelecidas no GUIA DO ESTUDANTE.
As causas que podem desencadear a indisciplina escolar tais como: a educação
familiar e cultural, as frustração, o tipo de prática pedagógica utilizada pela escola, entre
outros. Hoje, a comunidade escolar e os professores se queixam muito dos alunos
indisciplinados; os alunos não se concentram nos conteúdos e acabam trazendo
transtornos em sala de aula. Precisamos resgatar em nosso aluno o prazer de aprender e
devemos ser parceiros no processo de ensino-aprendizagem.
OBS: E necessário que todos os alunos tragam o Guia do Estudante. Não
esqueça, vai ser muito importante! 29

Prezado(a) YANAJARA SANTANA DA SILVA
A escola sofre reflexos do meio que está inserida. O problema disciplinar é
frequentemente, repercutidos nos conflitos da família e do meio social envolvente. Para
tanto amanhã (20/03/2013 às 20h20min) na nossa escola haverá uma importante reunião
onde faremos uma reflexão sobre as diretrizes estabelecidas no GUIA DO ESTUDANTE.
As causas que podem desencadear a indisciplina escolar tais como: a educação
familiar e cultural, as frustração, o tipo de prática pedagógica utilizada pela escola, entre
outros. Hoje, a comunidade escolar e os professores se queixam muito dos alunos
indisciplinados; os alunos não se concentram nos conteúdos e acabam trazendo
transtornos em sala de aula. Precisamos resgatar em nosso aluno o prazer de aprender e
devemos ser parceiros no processo de ensino-aprendizagem.
OBS: E necessário que todos os alunos tragam o Guia do Estudante. Não
esqueça, vai ser muito importante! 39
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Prezado(a) ERICA MARTINS DE ABREU
A escola sofre reflexos do meio que está inserida. O problema disciplinar é
frequentemente, repercutidos nos conflitos da família e do meio social envolvente. Para
tanto amanhã (20/03/2013 às 20h20min) na nossa escola haverá uma importante reunião
onde faremos uma reflexão sobre as diretrizes estabelecidas no GUIA DO ESTUDANTE.
As causas que podem desencadear a indisciplina escolar tais como: a educação
familiar e cultural, as frustração, o tipo de prática pedagógica utilizada pela escola, entre
outros. Hoje, a comunidade escolar e os professores se queixam muito dos alunos
indisciplinados; os alunos não se concentram nos conteúdos e acabam trazendo
transtornos em sala de aula. Precisamos resgatar em nosso aluno o prazer de aprender e
devemos ser parceiros no processo de ensino-aprendizagem.
OBS: E necessário que todos os alunos tragam o Guia do Estudante. Não
esqueça, vai ser muito importante! 10

Prezado(a) LEIDIANA LEANDRO DA SILVA
A escola sofre reflexos do meio que está inserida. O problema disciplinar é
frequentemente, repercutidos nos conflitos da família e do meio social envolvente. Para
tanto amanhã (20/03/2013 às 20h20min) na nossa escola haverá uma importante reunião
onde faremos uma reflexão sobre as diretrizes estabelecidas no GUIA DO ESTUDANTE.
As causas que podem desencadear a indisciplina escolar tais como: a educação
familiar e cultural, as frustração, o tipo de prática pedagógica utilizada pela escola, entre
outros. Hoje, a comunidade escolar e os professores se queixam muito dos alunos
indisciplinados; os alunos não se concentram nos conteúdos e acabam trazendo
transtornos em sala de aula. Precisamos resgatar em nosso aluno o prazer de aprender e
devemos ser parceiros no processo de ensino-aprendizagem.
OBS: E necessário que todos os alunos tragam o Guia do Estudante. Não
esqueça, vai ser muito importante! 20
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Prezado(a) TAYLON SANTOS ARAUJO
A escola sofre reflexos do meio que está inserida. O problema disciplinar é
frequentemente, repercutidos nos conflitos da família e do meio social envolvente. Para
tanto amanhã (20/03/2013 às 20h20min) na nossa escola haverá uma importante reunião
onde faremos uma reflexão sobre as diretrizes estabelecidas no GUIA DO ESTUDANTE.
As causas que podem desencadear a indisciplina escolar tais como: a educação
familiar e cultural, as frustração, o tipo de prática pedagógica utilizada pela escola, entre
outros. Hoje, a comunidade escolar e os professores se queixam muito dos alunos
indisciplinados; os alunos não se concentram nos conteúdos e acabam trazendo
transtornos em sala de aula. Precisamos resgatar em nosso aluno o prazer de aprender e
devemos ser parceiros no processo de ensino-aprendizagem.
OBS: E necessário que todos os alunos tragam o Guia do Estudante. Não
esqueça, vai ser muito importante! 30

Prezado(a)
A escola sofre reflexos do meio que está inserida. O problema disciplinar é
frequentemente, repercutidos nos conflitos da família e do meio social envolvente. Para
tanto amanhã (20/03/2013 às 20h20min) na nossa escola haverá uma importante reunião
onde faremos uma reflexão sobre as diretrizes estabelecidas no GUIA DO ESTUDANTE.
As causas que podem desencadear a indisciplina escolar tais como: a educação
familiar e cultural, as frustração, o tipo de prática pedagógica utilizada pela escola, entre
outros. Hoje, a comunidade escolar e os professores se queixam muito dos alunos
indisciplinados; os alunos não se concentram nos conteúdos e acabam trazendo
transtornos em sala de aula. Precisamos resgatar em nosso aluno o prazer de aprender e
devemos ser parceiros no processo de ensino-aprendizagem.
OBS: E necessário que todos os alunos tragam o Guia do Estudante. Não
esqueça, vai ser muito importante!
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Prezado(a) ADONIRO JUDSON SOUZA FERREIRA
A escola sofre reflexos do meio que está inserida. O problema disciplinar é
frequentemente, repercutidos nos conflitos da família e do meio social envolvente. Para
tanto amanhã (20/03/2013 às 20h20min) na nossa escola haverá uma importante reunião
onde faremos uma reflexão sobre as diretrizes estabelecidas no GUIA DO ESTUDANTE.
As causas que podem desencadear a indisciplina escolar tais como: a educação
familiar e cultural, as frustração, o tipo de prática pedagógica utilizada pela escola, entre
outros. Hoje, a comunidade escolar e os professores se queixam muito dos alunos
indisciplinados; os alunos não se concentram nos conteúdos e acabam trazendo
transtornos em sala de aula. Precisamos resgatar em nosso aluno o prazer de aprender e
devemos ser parceiros no processo de ensino-aprendizagem.
OBS: E necessário que todos os alunos tragam o Guia do Estudante. Não
esqueça, vai ser muito importante! 1

Prezado(a) DANIEL LUCAS PRUDENCIO
A escola sofre reflexos do meio que está inserida. O problema disciplinar é
frequentemente, repercutidos nos conflitos da família e do meio social envolvente. Para
tanto amanhã (20/03/2013 às 20h20min) na nossa escola haverá uma importante reunião
onde faremos uma reflexão sobre as diretrizes estabelecidas no GUIA DO ESTUDANTE.
As causas que podem desencadear a indisciplina escolar tais como: a educação
familiar e cultural, as frustração, o tipo de prática pedagógica utilizada pela escola, entre
outros. Hoje, a comunidade escolar e os professores se queixam muito dos alunos
indisciplinados; os alunos não se concentram nos conteúdos e acabam trazendo
transtornos em sala de aula. Precisamos resgatar em nosso aluno o prazer de aprender e
devemos ser parceiros no processo de ensino-aprendizagem.
OBS: E necessário que todos os alunos tragam o Guia do Estudante. Não
esqueça, vai ser muito importante! 14
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Prezado(a) JONATHAN DA SILVA COZER
A escola sofre reflexos do meio que está inserida. O problema disciplinar é
frequentemente, repercutidos nos conflitos da família e do meio social envolvente. Para
tanto amanhã (20/03/2013 às 20h20min) na nossa escola haverá uma importante reunião
onde faremos uma reflexão sobre as diretrizes estabelecidas no GUIA DO ESTUDANTE.
As causas que podem desencadear a indisciplina escolar tais como: a educação
familiar e cultural, as frustração, o tipo de prática pedagógica utilizada pela escola, entre
outros. Hoje, a comunidade escolar e os professores se queixam muito dos alunos
indisciplinados; os alunos não se concentram nos conteúdos e acabam trazendo
transtornos em sala de aula. Precisamos resgatar em nosso aluno o prazer de aprender e
devemos ser parceiros no processo de ensino-aprendizagem.
OBS: E necessário que todos os alunos tragam o Guia do Estudante. Não
esqueça, vai ser muito importante! 27

Prezado(a) MAURICIO DOS SANTOS SILVA
A escola sofre reflexos do meio que está inserida. O problema disciplinar é
frequentemente, repercutidos nos conflitos da família e do meio social envolvente. Para
tanto amanhã (20/03/2013 às 20h20min) na nossa escola haverá uma importante reunião
onde faremos uma reflexão sobre as diretrizes estabelecidas no GUIA DO ESTUDANTE.
As causas que podem desencadear a indisciplina escolar tais como: a educação
familiar e cultural, as frustração, o tipo de prática pedagógica utilizada pela escola, entre
outros. Hoje, a comunidade escolar e os professores se queixam muito dos alunos
indisciplinados; os alunos não se concentram nos conteúdos e acabam trazendo
transtornos em sala de aula. Precisamos resgatar em nosso aluno o prazer de aprender e
devemos ser parceiros no processo de ensino-aprendizagem.
OBS: E necessário que todos os alunos tragam o Guia do Estudante. Não
esqueça, vai ser muito importante! 40
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Prezado(a) ADRIANA LANO DE SOUZA
A escola sofre reflexos do meio que está inserida. O problema disciplinar é
frequentemente, repercutidos nos conflitos da família e do meio social envolvente. Para
tanto amanhã (20/03/2013 às 20h20min) na nossa escola haverá uma importante reunião
onde faremos uma reflexão sobre as diretrizes estabelecidas no GUIA DO ESTUDANTE.
As causas que podem desencadear a indisciplina escolar tais como: a educação
familiar e cultural, as frustração, o tipo de prática pedagógica utilizada pela escola, entre
outros. Hoje, a comunidade escolar e os professores se queixam muito dos alunos
indisciplinados; os alunos não se concentram nos conteúdos e acabam trazendo
transtornos em sala de aula. Precisamos resgatar em nosso aluno o prazer de aprender e
devemos ser parceiros no processo de ensino-aprendizagem.
OBS: E necessário que todos os alunos tragam o Guia do Estudante. Não
esqueça, vai ser muito importante! 2

Prezado(a) DHEIVISON MIRANDA FERREIRA
A escola sofre reflexos do meio que está inserida. O problema disciplinar é
frequentemente, repercutidos nos conflitos da família e do meio social envolvente. Para
tanto amanhã (20/03/2013 às 20h20min) na nossa escola haverá uma importante reunião
onde faremos uma reflexão sobre as diretrizes estabelecidas no GUIA DO ESTUDANTE.
As causas que podem desencadear a indisciplina escolar tais como: a educação
familiar e cultural, as frustração, o tipo de prática pedagógica utilizada pela escola, entre
outros. Hoje, a comunidade escolar e os professores se queixam muito dos alunos
indisciplinados; os alunos não se concentram nos conteúdos e acabam trazendo
transtornos em sala de aula. Precisamos resgatar em nosso aluno o prazer de aprender e
devemos ser parceiros no processo de ensino-aprendizagem.
OBS: E necessário que todos os alunos tragam o Guia do Estudante. Não
esqueça, vai ser muito importante! 15
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Prezado(a) KAMILA DA SILVA SIMOES
A escola sofre reflexos do meio que está inserida. O problema disciplinar é
frequentemente, repercutidos nos conflitos da família e do meio social envolvente. Para
tanto amanhã (20/03/2013 às 20h20min) na nossa escola haverá uma importante reunião
onde faremos uma reflexão sobre as diretrizes estabelecidas no GUIA DO ESTUDANTE.
As causas que podem desencadear a indisciplina escolar tais como: a educação
familiar e cultural, as frustração, o tipo de prática pedagógica utilizada pela escola, entre
outros. Hoje, a comunidade escolar e os professores se queixam muito dos alunos
indisciplinados; os alunos não se concentram nos conteúdos e acabam trazendo
transtornos em sala de aula. Precisamos resgatar em nosso aluno o prazer de aprender e
devemos ser parceiros no processo de ensino-aprendizagem.
OBS: E necessário que todos os alunos tragam o Guia do Estudante. Não
esqueça, vai ser muito importante! 28

Prezado(a) MAYKE STEFFERSON RIBEIRO DUTRA
A escola sofre reflexos do meio que está inserida. O problema disciplinar é
frequentemente, repercutidos nos conflitos da família e do meio social envolvente. Para
tanto amanhã (20/03/2013 às 20h20min) na nossa escola haverá uma importante reunião
onde faremos uma reflexão sobre as diretrizes estabelecidas no GUIA DO ESTUDANTE.
As causas que podem desencadear a indisciplina escolar tais como: a educação
familiar e cultural, as frustração, o tipo de prática pedagógica utilizada pela escola, entre
outros. Hoje, a comunidade escolar e os professores se queixam muito dos alunos
indisciplinados; os alunos não se concentram nos conteúdos e acabam trazendo
transtornos em sala de aula. Precisamos resgatar em nosso aluno o prazer de aprender e
devemos ser parceiros no processo de ensino-aprendizagem.
OBS: E necessário que todos os alunos tragam o Guia do Estudante. Não
esqueça, vai ser muito importante! 41
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Prezado(a) AIONAN DA SILVA CAMANI
A escola sofre reflexos do meio que está inserida. O problema disciplinar é
frequentemente, repercutidos nos conflitos da família e do meio social envolvente. Para
tanto amanhã (20/03/2013 às 20h20min) na nossa escola haverá uma importante reunião
onde faremos uma reflexão sobre as diretrizes estabelecidas no GUIA DO ESTUDANTE.
As causas que podem desencadear a indisciplina escolar tais como: a educação
familiar e cultural, as frustração, o tipo de prática pedagógica utilizada pela escola, entre
outros. Hoje, a comunidade escolar e os professores se queixam muito dos alunos
indisciplinados; os alunos não se concentram nos conteúdos e acabam trazendo
transtornos em sala de aula. Precisamos resgatar em nosso aluno o prazer de aprender e
devemos ser parceiros no processo de ensino-aprendizagem.
OBS: E necessário que todos os alunos tragam o Guia do Estudante. Não
esqueça, vai ser muito importante! 3

Prezado(a) EDALMO FERREIRA ANTUNES NASCIMENTO JUNIOR
A escola sofre reflexos do meio que está inserida. O problema disciplinar é
frequentemente, repercutidos nos conflitos da família e do meio social envolvente. Para
tanto amanhã (20/03/2013 às 20h20min) na nossa escola haverá uma importante reunião
onde faremos uma reflexão sobre as diretrizes estabelecidas no GUIA DO ESTUDANTE.
As causas que podem desencadear a indisciplina escolar tais como: a educação
familiar e cultural, as frustração, o tipo de prática pedagógica utilizada pela escola, entre
outros. Hoje, a comunidade escolar e os professores se queixam muito dos alunos
indisciplinados; os alunos não se concentram nos conteúdos e acabam trazendo
transtornos em sala de aula. Precisamos resgatar em nosso aluno o prazer de aprender e
devemos ser parceiros no processo de ensino-aprendizagem.
OBS: E necessário que todos os alunos tragam o Guia do Estudante. Não
esqueça, vai ser muito importante! 16

UO: CAMPO GRANDE

UO: CAMPO GRANDE

Curso TÉCNICO EM MEIO AMBIENTE
COMUNICADO

Curso TÉCNICO EM MEIO AMBIENTE
COMUNICADO

Prezado(a) KAMILLA LEAO SERRA
A escola sofre reflexos do meio que está inserida. O problema disciplinar é
frequentemente, repercutidos nos conflitos da família e do meio social envolvente. Para
tanto amanhã (20/03/2013 às 20h20min) na nossa escola haverá uma importante reunião
onde faremos uma reflexão sobre as diretrizes estabelecidas no GUIA DO ESTUDANTE.
As causas que podem desencadear a indisciplina escolar tais como: a educação
familiar e cultural, as frustração, o tipo de prática pedagógica utilizada pela escola, entre
outros. Hoje, a comunidade escolar e os professores se queixam muito dos alunos
indisciplinados; os alunos não se concentram nos conteúdos e acabam trazendo
transtornos em sala de aula. Precisamos resgatar em nosso aluno o prazer de aprender e
devemos ser parceiros no processo de ensino-aprendizagem.
OBS: E necessário que todos os alunos tragam o Guia do Estudante. Não
esqueça, vai ser muito importante! 29

Prezado(a) MONICA CANDIDA DE MORAIS SOUSA
A escola sofre reflexos do meio que está inserida. O problema disciplinar é
frequentemente, repercutidos nos conflitos da família e do meio social envolvente. Para
tanto amanhã (20/03/2013 às 20h20min) na nossa escola haverá uma importante reunião
onde faremos uma reflexão sobre as diretrizes estabelecidas no GUIA DO ESTUDANTE.
As causas que podem desencadear a indisciplina escolar tais como: a educação
familiar e cultural, as frustração, o tipo de prática pedagógica utilizada pela escola, entre
outros. Hoje, a comunidade escolar e os professores se queixam muito dos alunos
indisciplinados; os alunos não se concentram nos conteúdos e acabam trazendo
transtornos em sala de aula. Precisamos resgatar em nosso aluno o prazer de aprender e
devemos ser parceiros no processo de ensino-aprendizagem.
OBS: E necessário que todos os alunos tragam o Guia do Estudante. Não
esqueça, vai ser muito importante! 42
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Prezado(a) ALINE CEZARIO SOUZA
A escola sofre reflexos do meio que está inserida. O problema disciplinar é
frequentemente, repercutidos nos conflitos da família e do meio social envolvente. Para
tanto amanhã (20/03/2013 às 20h20min) na nossa escola haverá uma importante reunião
onde faremos uma reflexão sobre as diretrizes estabelecidas no GUIA DO ESTUDANTE.
As causas que podem desencadear a indisciplina escolar tais como: a educação
familiar e cultural, as frustração, o tipo de prática pedagógica utilizada pela escola, entre
outros. Hoje, a comunidade escolar e os professores se queixam muito dos alunos
indisciplinados; os alunos não se concentram nos conteúdos e acabam trazendo
transtornos em sala de aula. Precisamos resgatar em nosso aluno o prazer de aprender e
devemos ser parceiros no processo de ensino-aprendizagem.
OBS: E necessário que todos os alunos tragam o Guia do Estudante. Não
esqueça, vai ser muito importante! 4

Prezado(a) FLAVIO DA VITORIA ROCHA
A escola sofre reflexos do meio que está inserida. O problema disciplinar é
frequentemente, repercutidos nos conflitos da família e do meio social envolvente. Para
tanto amanhã (20/03/2013 às 20h20min) na nossa escola haverá uma importante reunião
onde faremos uma reflexão sobre as diretrizes estabelecidas no GUIA DO ESTUDANTE.
As causas que podem desencadear a indisciplina escolar tais como: a educação
familiar e cultural, as frustração, o tipo de prática pedagógica utilizada pela escola, entre
outros. Hoje, a comunidade escolar e os professores se queixam muito dos alunos
indisciplinados; os alunos não se concentram nos conteúdos e acabam trazendo
transtornos em sala de aula. Precisamos resgatar em nosso aluno o prazer de aprender e
devemos ser parceiros no processo de ensino-aprendizagem.
OBS: E necessário que todos os alunos tragam o Guia do Estudante. Não
esqueça, vai ser muito importante! 17

UO: CAMPO GRANDE
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Prezado(a) KETLIN FURTADA NUNES
A escola sofre reflexos do meio que está inserida. O problema disciplinar é
frequentemente, repercutidos nos conflitos da família e do meio social envolvente. Para
tanto amanhã (20/03/2013 às 20h20min) na nossa escola haverá uma importante reunião
onde faremos uma reflexão sobre as diretrizes estabelecidas no GUIA DO ESTUDANTE.
As causas que podem desencadear a indisciplina escolar tais como: a educação
familiar e cultural, as frustração, o tipo de prática pedagógica utilizada pela escola, entre
outros. Hoje, a comunidade escolar e os professores se queixam muito dos alunos
indisciplinados; os alunos não se concentram nos conteúdos e acabam trazendo
transtornos em sala de aula. Precisamos resgatar em nosso aluno o prazer de aprender e
devemos ser parceiros no processo de ensino-aprendizagem.
OBS: E necessário que todos os alunos tragam o Guia do Estudante. Não
esqueça, vai ser muito importante! 30

Prezado(a) NATALIA DOS SANTOS DIAS
A escola sofre reflexos do meio que está inserida. O problema disciplinar é
frequentemente, repercutidos nos conflitos da família e do meio social envolvente. Para
tanto amanhã (20/03/2013 às 20h20min) na nossa escola haverá uma importante reunião
onde faremos uma reflexão sobre as diretrizes estabelecidas no GUIA DO ESTUDANTE.
As causas que podem desencadear a indisciplina escolar tais como: a educação
familiar e cultural, as frustração, o tipo de prática pedagógica utilizada pela escola, entre
outros. Hoje, a comunidade escolar e os professores se queixam muito dos alunos
indisciplinados; os alunos não se concentram nos conteúdos e acabam trazendo
transtornos em sala de aula. Precisamos resgatar em nosso aluno o prazer de aprender e
devemos ser parceiros no processo de ensino-aprendizagem.
OBS: E necessário que todos os alunos tragam o Guia do Estudante. Não
esqueça, vai ser muito importante! 43
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UO: CAMPO GRANDE

Curso TÉCNICO EM MEIO AMBIENTE
COMUNICADO

Curso TÉCNICO EM MEIO AMBIENTE
COMUNICADO

Prezado(a) AMANDA MATIAS FRANCISCO
A escola sofre reflexos do meio que está inserida. O problema disciplinar é
frequentemente, repercutidos nos conflitos da família e do meio social envolvente. Para
tanto amanhã (20/03/2013 às 20h20min) na nossa escola haverá uma importante reunião
onde faremos uma reflexão sobre as diretrizes estabelecidas no GUIA DO ESTUDANTE.
As causas que podem desencadear a indisciplina escolar tais como: a educação
familiar e cultural, as frustração, o tipo de prática pedagógica utilizada pela escola, entre
outros. Hoje, a comunidade escolar e os professores se queixam muito dos alunos
indisciplinados; os alunos não se concentram nos conteúdos e acabam trazendo
transtornos em sala de aula. Precisamos resgatar em nosso aluno o prazer de aprender e
devemos ser parceiros no processo de ensino-aprendizagem.
OBS: E necessário que todos os alunos tragam o Guia do Estudante. Não
esqueça, vai ser muito importante! 5

Prezado(a) GABRIEL BRUNO NASCIMENTO DE MOURA
A escola sofre reflexos do meio que está inserida. O problema disciplinar é
frequentemente, repercutidos nos conflitos da família e do meio social envolvente. Para
tanto amanhã (20/03/2013 às 20h20min) na nossa escola haverá uma importante reunião
onde faremos uma reflexão sobre as diretrizes estabelecidas no GUIA DO ESTUDANTE.
As causas que podem desencadear a indisciplina escolar tais como: a educação
familiar e cultural, as frustração, o tipo de prática pedagógica utilizada pela escola, entre
outros. Hoje, a comunidade escolar e os professores se queixam muito dos alunos
indisciplinados; os alunos não se concentram nos conteúdos e acabam trazendo
transtornos em sala de aula. Precisamos resgatar em nosso aluno o prazer de aprender e
devemos ser parceiros no processo de ensino-aprendizagem.
OBS: E necessário que todos os alunos tragam o Guia do Estudante. Não
esqueça, vai ser muito importante! 18

UO: CAMPO GRANDE
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Prezado(a) LARISSA SCHIMITH
A escola sofre reflexos do meio que está inserida. O problema disciplinar é
frequentemente, repercutidos nos conflitos da família e do meio social envolvente. Para
tanto amanhã (20/03/2013 às 20h20min) na nossa escola haverá uma importante reunião
onde faremos uma reflexão sobre as diretrizes estabelecidas no GUIA DO ESTUDANTE.
As causas que podem desencadear a indisciplina escolar tais como: a educação
familiar e cultural, as frustração, o tipo de prática pedagógica utilizada pela escola, entre
outros. Hoje, a comunidade escolar e os professores se queixam muito dos alunos
indisciplinados; os alunos não se concentram nos conteúdos e acabam trazendo
transtornos em sala de aula. Precisamos resgatar em nosso aluno o prazer de aprender e
devemos ser parceiros no processo de ensino-aprendizagem.
OBS: E necessário que todos os alunos tragam o Guia do Estudante. Não
esqueça, vai ser muito importante! 31

Prezado(a) PRISCILA DOS SANTOS DIAS TRABACH
A escola sofre reflexos do meio que está inserida. O problema disciplinar é
frequentemente, repercutidos nos conflitos da família e do meio social envolvente. Para
tanto amanhã (20/03/2013 às 20h20min) na nossa escola haverá uma importante reunião
onde faremos uma reflexão sobre as diretrizes estabelecidas no GUIA DO ESTUDANTE.
As causas que podem desencadear a indisciplina escolar tais como: a educação
familiar e cultural, as frustração, o tipo de prática pedagógica utilizada pela escola, entre
outros. Hoje, a comunidade escolar e os professores se queixam muito dos alunos
indisciplinados; os alunos não se concentram nos conteúdos e acabam trazendo
transtornos em sala de aula. Precisamos resgatar em nosso aluno o prazer de aprender e
devemos ser parceiros no processo de ensino-aprendizagem.
OBS: E necessário que todos os alunos tragam o Guia do Estudante. Não
esqueça, vai ser muito importante! 44
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Prezado(a) AMILTON DOS SANTOS TEIXEIRA FILHO
A escola sofre reflexos do meio que está inserida. O problema disciplinar é
frequentemente, repercutidos nos conflitos da família e do meio social envolvente. Para
tanto amanhã (20/03/2013 às 20h20min) na nossa escola haverá uma importante reunião
onde faremos uma reflexão sobre as diretrizes estabelecidas no GUIA DO ESTUDANTE.
As causas que podem desencadear a indisciplina escolar tais como: a educação
familiar e cultural, as frustração, o tipo de prática pedagógica utilizada pela escola, entre
outros. Hoje, a comunidade escolar e os professores se queixam muito dos alunos
indisciplinados; os alunos não se concentram nos conteúdos e acabam trazendo
transtornos em sala de aula. Precisamos resgatar em nosso aluno o prazer de aprender e
devemos ser parceiros no processo de ensino-aprendizagem.
OBS: E necessário que todos os alunos tragam o Guia do Estudante. Não
esqueça, vai ser muito importante! 6

Prezado(a) GABRIEL DE AZEREDO GABRIELLI
A escola sofre reflexos do meio que está inserida. O problema disciplinar é
frequentemente, repercutidos nos conflitos da família e do meio social envolvente. Para
tanto amanhã (20/03/2013 às 20h20min) na nossa escola haverá uma importante reunião
onde faremos uma reflexão sobre as diretrizes estabelecidas no GUIA DO ESTUDANTE.
As causas que podem desencadear a indisciplina escolar tais como: a educação
familiar e cultural, as frustração, o tipo de prática pedagógica utilizada pela escola, entre
outros. Hoje, a comunidade escolar e os professores se queixam muito dos alunos
indisciplinados; os alunos não se concentram nos conteúdos e acabam trazendo
transtornos em sala de aula. Precisamos resgatar em nosso aluno o prazer de aprender e
devemos ser parceiros no processo de ensino-aprendizagem.
OBS: E necessário que todos os alunos tragam o Guia do Estudante. Não
esqueça, vai ser muito importante! 19

UO: CAMPO GRANDE
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Prezado(a) LAUANA GONCALVES DA ROCHA
A escola sofre reflexos do meio que está inserida. O problema disciplinar é
frequentemente, repercutidos nos conflitos da família e do meio social envolvente. Para
tanto amanhã (20/03/2013 às 20h20min) na nossa escola haverá uma importante reunião
onde faremos uma reflexão sobre as diretrizes estabelecidas no GUIA DO ESTUDANTE.
As causas que podem desencadear a indisciplina escolar tais como: a educação
familiar e cultural, as frustração, o tipo de prática pedagógica utilizada pela escola, entre
outros. Hoje, a comunidade escolar e os professores se queixam muito dos alunos
indisciplinados; os alunos não se concentram nos conteúdos e acabam trazendo
transtornos em sala de aula. Precisamos resgatar em nosso aluno o prazer de aprender e
devemos ser parceiros no processo de ensino-aprendizagem.
OBS: E necessário que todos os alunos tragam o Guia do Estudante. Não
esqueça, vai ser muito importante! 32

Prezado(a) RAIANY BRUNELIA ALVES COSTA
A escola sofre reflexos do meio que está inserida. O problema disciplinar é
frequentemente, repercutidos nos conflitos da família e do meio social envolvente. Para
tanto amanhã (20/03/2013 às 20h20min) na nossa escola haverá uma importante reunião
onde faremos uma reflexão sobre as diretrizes estabelecidas no GUIA DO ESTUDANTE.
As causas que podem desencadear a indisciplina escolar tais como: a educação
familiar e cultural, as frustração, o tipo de prática pedagógica utilizada pela escola, entre
outros. Hoje, a comunidade escolar e os professores se queixam muito dos alunos
indisciplinados; os alunos não se concentram nos conteúdos e acabam trazendo
transtornos em sala de aula. Precisamos resgatar em nosso aluno o prazer de aprender e
devemos ser parceiros no processo de ensino-aprendizagem.
OBS: E necessário que todos os alunos tragam o Guia do Estudante. Não
esqueça, vai ser muito importante! 45
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Prezado(a) ANAYRAN PINHEIRO PEREIRA
A escola sofre reflexos do meio que está inserida. O problema disciplinar é
frequentemente, repercutidos nos conflitos da família e do meio social envolvente. Para
tanto amanhã (20/03/2013 às 20h20min) na nossa escola haverá uma importante reunião
onde faremos uma reflexão sobre as diretrizes estabelecidas no GUIA DO ESTUDANTE.
As causas que podem desencadear a indisciplina escolar tais como: a educação
familiar e cultural, as frustração, o tipo de prática pedagógica utilizada pela escola, entre
outros. Hoje, a comunidade escolar e os professores se queixam muito dos alunos
indisciplinados; os alunos não se concentram nos conteúdos e acabam trazendo
transtornos em sala de aula. Precisamos resgatar em nosso aluno o prazer de aprender e
devemos ser parceiros no processo de ensino-aprendizagem.
OBS: E necessário que todos os alunos tragam o Guia do Estudante. Não
esqueça, vai ser muito importante! 7

Prezado(a) HAMANDA JHENIFFER SILVA NOGUEIRA
A escola sofre reflexos do meio que está inserida. O problema disciplinar é
frequentemente, repercutidos nos conflitos da família e do meio social envolvente. Para
tanto amanhã (20/03/2013 às 20h20min) na nossa escola haverá uma importante reunião
onde faremos uma reflexão sobre as diretrizes estabelecidas no GUIA DO ESTUDANTE.
As causas que podem desencadear a indisciplina escolar tais como: a educação
familiar e cultural, as frustração, o tipo de prática pedagógica utilizada pela escola, entre
outros. Hoje, a comunidade escolar e os professores se queixam muito dos alunos
indisciplinados; os alunos não se concentram nos conteúdos e acabam trazendo
transtornos em sala de aula. Precisamos resgatar em nosso aluno o prazer de aprender e
devemos ser parceiros no processo de ensino-aprendizagem.
OBS: E necessário que todos os alunos tragam o Guia do Estudante. Não
esqueça, vai ser muito importante! 20

UO: CAMPO GRANDE
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Prezado(a) LORENA CORDEIRO DO NASCIMENTO
A escola sofre reflexos do meio que está inserida. O problema disciplinar é
frequentemente, repercutidos nos conflitos da família e do meio social envolvente. Para
tanto amanhã (20/03/2013 às 20h20min) na nossa escola haverá uma importante reunião
onde faremos uma reflexão sobre as diretrizes estabelecidas no GUIA DO ESTUDANTE.
As causas que podem desencadear a indisciplina escolar tais como: a educação
familiar e cultural, as frustração, o tipo de prática pedagógica utilizada pela escola, entre
outros. Hoje, a comunidade escolar e os professores se queixam muito dos alunos
indisciplinados; os alunos não se concentram nos conteúdos e acabam trazendo
transtornos em sala de aula. Precisamos resgatar em nosso aluno o prazer de aprender e
devemos ser parceiros no processo de ensino-aprendizagem.
OBS: E necessário que todos os alunos tragam o Guia do Estudante. Não
esqueça, vai ser muito importante! 33

Prezado(a) RHOANA NASCIMENTO PEREIRA
A escola sofre reflexos do meio que está inserida. O problema disciplinar é
frequentemente, repercutidos nos conflitos da família e do meio social envolvente. Para
tanto amanhã (20/03/2013 às 20h20min) na nossa escola haverá uma importante reunião
onde faremos uma reflexão sobre as diretrizes estabelecidas no GUIA DO ESTUDANTE.
As causas que podem desencadear a indisciplina escolar tais como: a educação
familiar e cultural, as frustração, o tipo de prática pedagógica utilizada pela escola, entre
outros. Hoje, a comunidade escolar e os professores se queixam muito dos alunos
indisciplinados; os alunos não se concentram nos conteúdos e acabam trazendo
transtornos em sala de aula. Precisamos resgatar em nosso aluno o prazer de aprender e
devemos ser parceiros no processo de ensino-aprendizagem.
OBS: E necessário que todos os alunos tragam o Guia do Estudante. Não
esqueça, vai ser muito importante! 46
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Prezado(a) ANCLEBER VENANCIO SOARES
A escola sofre reflexos do meio que está inserida. O problema disciplinar é
frequentemente, repercutidos nos conflitos da família e do meio social envolvente. Para
tanto amanhã (20/03/2013 às 20h20min) na nossa escola haverá uma importante reunião
onde faremos uma reflexão sobre as diretrizes estabelecidas no GUIA DO ESTUDANTE.
As causas que podem desencadear a indisciplina escolar tais como: a educação
familiar e cultural, as frustração, o tipo de prática pedagógica utilizada pela escola, entre
outros. Hoje, a comunidade escolar e os professores se queixam muito dos alunos
indisciplinados; os alunos não se concentram nos conteúdos e acabam trazendo
transtornos em sala de aula. Precisamos resgatar em nosso aluno o prazer de aprender e
devemos ser parceiros no processo de ensino-aprendizagem.
OBS: E necessário que todos os alunos tragam o Guia do Estudante. Não
esqueça, vai ser muito importante! 8

Prezado(a) HEBERT DA SILVA MAGALHAES
A escola sofre reflexos do meio que está inserida. O problema disciplinar é
frequentemente, repercutidos nos conflitos da família e do meio social envolvente. Para
tanto amanhã (20/03/2013 às 20h20min) na nossa escola haverá uma importante reunião
onde faremos uma reflexão sobre as diretrizes estabelecidas no GUIA DO ESTUDANTE.
As causas que podem desencadear a indisciplina escolar tais como: a educação
familiar e cultural, as frustração, o tipo de prática pedagógica utilizada pela escola, entre
outros. Hoje, a comunidade escolar e os professores se queixam muito dos alunos
indisciplinados; os alunos não se concentram nos conteúdos e acabam trazendo
transtornos em sala de aula. Precisamos resgatar em nosso aluno o prazer de aprender e
devemos ser parceiros no processo de ensino-aprendizagem.
OBS: E necessário que todos os alunos tragam o Guia do Estudante. Não
esqueça, vai ser muito importante! 21
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Prezado(a) LORENA SANTOS ALMEIDA
A escola sofre reflexos do meio que está inserida. O problema disciplinar é
frequentemente, repercutidos nos conflitos da família e do meio social envolvente. Para
tanto amanhã (20/03/2013 às 20h20min) na nossa escola haverá uma importante reunião
onde faremos uma reflexão sobre as diretrizes estabelecidas no GUIA DO ESTUDANTE.
As causas que podem desencadear a indisciplina escolar tais como: a educação
familiar e cultural, as frustração, o tipo de prática pedagógica utilizada pela escola, entre
outros. Hoje, a comunidade escolar e os professores se queixam muito dos alunos
indisciplinados; os alunos não se concentram nos conteúdos e acabam trazendo
transtornos em sala de aula. Precisamos resgatar em nosso aluno o prazer de aprender e
devemos ser parceiros no processo de ensino-aprendizagem.
OBS: E necessário que todos os alunos tragam o Guia do Estudante. Não
esqueça, vai ser muito importante! 34

Prezado(a) THAINA DE SOUZA RAMOS
A escola sofre reflexos do meio que está inserida. O problema disciplinar é
frequentemente, repercutidos nos conflitos da família e do meio social envolvente. Para
tanto amanhã (20/03/2013 às 20h20min) na nossa escola haverá uma importante reunião
onde faremos uma reflexão sobre as diretrizes estabelecidas no GUIA DO ESTUDANTE.
As causas que podem desencadear a indisciplina escolar tais como: a educação
familiar e cultural, as frustração, o tipo de prática pedagógica utilizada pela escola, entre
outros. Hoje, a comunidade escolar e os professores se queixam muito dos alunos
indisciplinados; os alunos não se concentram nos conteúdos e acabam trazendo
transtornos em sala de aula. Precisamos resgatar em nosso aluno o prazer de aprender e
devemos ser parceiros no processo de ensino-aprendizagem.
OBS: E necessário que todos os alunos tragam o Guia do Estudante. Não
esqueça, vai ser muito importante! 47

UO: CAMPO GRANDE

UO: CAMPO GRANDE

Curso TÉCNICO EM MEIO AMBIENTE
COMUNICADO

Curso TÉCNICO EM MEIO AMBIENTE
COMUNICADO

Prezado(a) BEATRIZ FERRI TONINI
A escola sofre reflexos do meio que está inserida. O problema disciplinar é
frequentemente, repercutidos nos conflitos da família e do meio social envolvente. Para
tanto amanhã (20/03/2013 às 20h20min) na nossa escola haverá uma importante reunião
onde faremos uma reflexão sobre as diretrizes estabelecidas no GUIA DO ESTUDANTE.
As causas que podem desencadear a indisciplina escolar tais como: a educação
familiar e cultural, as frustração, o tipo de prática pedagógica utilizada pela escola, entre
outros. Hoje, a comunidade escolar e os professores se queixam muito dos alunos
indisciplinados; os alunos não se concentram nos conteúdos e acabam trazendo
transtornos em sala de aula. Precisamos resgatar em nosso aluno o prazer de aprender e
devemos ser parceiros no processo de ensino-aprendizagem.
OBS: E necessário que todos os alunos tragam o Guia do Estudante. Não
esqueça, vai ser muito importante! 9

Prezado(a) HELENA ERLACHER TALIULI
A escola sofre reflexos do meio que está inserida. O problema disciplinar é
frequentemente, repercutidos nos conflitos da família e do meio social envolvente. Para
tanto amanhã (20/03/2013 às 20h20min) na nossa escola haverá uma importante reunião
onde faremos uma reflexão sobre as diretrizes estabelecidas no GUIA DO ESTUDANTE.
As causas que podem desencadear a indisciplina escolar tais como: a educação
familiar e cultural, as frustração, o tipo de prática pedagógica utilizada pela escola, entre
outros. Hoje, a comunidade escolar e os professores se queixam muito dos alunos
indisciplinados; os alunos não se concentram nos conteúdos e acabam trazendo
transtornos em sala de aula. Precisamos resgatar em nosso aluno o prazer de aprender e
devemos ser parceiros no processo de ensino-aprendizagem.
OBS: E necessário que todos os alunos tragam o Guia do Estudante. Não
esqueça, vai ser muito importante! 22

UO: CAMPO GRANDE

UO: CAMPO GRANDE

Curso TÉCNICO EM MEIO AMBIENTE
COMUNICADO

Curso TÉCNICO EM MEIO AMBIENTE
COMUNICADO

Prezado(a) LUAN RICARDO MORAES PESSANHA
A escola sofre reflexos do meio que está inserida. O problema disciplinar é
frequentemente, repercutidos nos conflitos da família e do meio social envolvente. Para
tanto amanhã (20/03/2013 às 20h20min) na nossa escola haverá uma importante reunião
onde faremos uma reflexão sobre as diretrizes estabelecidas no GUIA DO ESTUDANTE.
As causas que podem desencadear a indisciplina escolar tais como: a educação
familiar e cultural, as frustração, o tipo de prática pedagógica utilizada pela escola, entre
outros. Hoje, a comunidade escolar e os professores se queixam muito dos alunos
indisciplinados; os alunos não se concentram nos conteúdos e acabam trazendo
transtornos em sala de aula. Precisamos resgatar em nosso aluno o prazer de aprender e
devemos ser parceiros no processo de ensino-aprendizagem.
OBS: E necessário que todos os alunos tragam o Guia do Estudante. Não
esqueça, vai ser muito importante! 35

Prezado(a) TIAGO MONTEIRO DE ANDRADE
A escola sofre reflexos do meio que está inserida. O problema disciplinar é
frequentemente, repercutidos nos conflitos da família e do meio social envolvente. Para
tanto amanhã (20/03/2013 às 20h20min) na nossa escola haverá uma importante reunião
onde faremos uma reflexão sobre as diretrizes estabelecidas no GUIA DO ESTUDANTE.
As causas que podem desencadear a indisciplina escolar tais como: a educação
familiar e cultural, as frustração, o tipo de prática pedagógica utilizada pela escola, entre
outros. Hoje, a comunidade escolar e os professores se queixam muito dos alunos
indisciplinados; os alunos não se concentram nos conteúdos e acabam trazendo
transtornos em sala de aula. Precisamos resgatar em nosso aluno o prazer de aprender e
devemos ser parceiros no processo de ensino-aprendizagem.
OBS: E necessário que todos os alunos tragam o Guia do Estudante. Não
esqueça, vai ser muito importante! 48

UO: CAMPO GRANDE

UO: CAMPO GRANDE

Curso TÉCNICO EM MEIO AMBIENTE
COMUNICADO

Curso TÉCNICO EM MEIO AMBIENTE
COMUNICADO

Prezado(a) BEATRIZ SOUSA SANTOS
A escola sofre reflexos do meio que está inserida. O problema disciplinar é
frequentemente, repercutidos nos conflitos da família e do meio social envolvente. Para
tanto amanhã (20/03/2013 às 20h20min) na nossa escola haverá uma importante reunião
onde faremos uma reflexão sobre as diretrizes estabelecidas no GUIA DO ESTUDANTE.
As causas que podem desencadear a indisciplina escolar tais como: a educação
familiar e cultural, as frustração, o tipo de prática pedagógica utilizada pela escola, entre
outros. Hoje, a comunidade escolar e os professores se queixam muito dos alunos
indisciplinados; os alunos não se concentram nos conteúdos e acabam trazendo
transtornos em sala de aula. Precisamos resgatar em nosso aluno o prazer de aprender e
devemos ser parceiros no processo de ensino-aprendizagem.
OBS: E necessário que todos os alunos tragam o Guia do Estudante. Não
esqueça, vai ser muito importante! 10

Prezado(a) JENIFER BONIFACIO MARTINS
A escola sofre reflexos do meio que está inserida. O problema disciplinar é
frequentemente, repercutidos nos conflitos da família e do meio social envolvente. Para
tanto amanhã (20/03/2013 às 20h20min) na nossa escola haverá uma importante reunião
onde faremos uma reflexão sobre as diretrizes estabelecidas no GUIA DO ESTUDANTE.
As causas que podem desencadear a indisciplina escolar tais como: a educação
familiar e cultural, as frustração, o tipo de prática pedagógica utilizada pela escola, entre
outros. Hoje, a comunidade escolar e os professores se queixam muito dos alunos
indisciplinados; os alunos não se concentram nos conteúdos e acabam trazendo
transtornos em sala de aula. Precisamos resgatar em nosso aluno o prazer de aprender e
devemos ser parceiros no processo de ensino-aprendizagem.
OBS: E necessário que todos os alunos tragam o Guia do Estudante. Não
esqueça, vai ser muito importante! 23

UO: CAMPO GRANDE

UO: CAMPO GRANDE

Curso TÉCNICO EM MEIO AMBIENTE
COMUNICADO

Curso TÉCNICO EM MEIO AMBIENTE
COMUNICADO

Prezado(a) LUANA VIEIRA MENEGHEL
A escola sofre reflexos do meio que está inserida. O problema disciplinar é
frequentemente, repercutidos nos conflitos da família e do meio social envolvente. Para
tanto amanhã (20/03/2013 às 20h20min) na nossa escola haverá uma importante reunião
onde faremos uma reflexão sobre as diretrizes estabelecidas no GUIA DO ESTUDANTE.
As causas que podem desencadear a indisciplina escolar tais como: a educação
familiar e cultural, as frustração, o tipo de prática pedagógica utilizada pela escola, entre
outros. Hoje, a comunidade escolar e os professores se queixam muito dos alunos
indisciplinados; os alunos não se concentram nos conteúdos e acabam trazendo
transtornos em sala de aula. Precisamos resgatar em nosso aluno o prazer de aprender e
devemos ser parceiros no processo de ensino-aprendizagem.
OBS: E necessário que todos os alunos tragam o Guia do Estudante. Não
esqueça, vai ser muito importante! 36

Prezado(a) ULYHELLEM TRABACH VIEIRA
A escola sofre reflexos do meio que está inserida. O problema disciplinar é
frequentemente, repercutidos nos conflitos da família e do meio social envolvente. Para
tanto amanhã (20/03/2013 às 20h20min) na nossa escola haverá uma importante reunião
onde faremos uma reflexão sobre as diretrizes estabelecidas no GUIA DO ESTUDANTE.
As causas que podem desencadear a indisciplina escolar tais como: a educação
familiar e cultural, as frustração, o tipo de prática pedagógica utilizada pela escola, entre
outros. Hoje, a comunidade escolar e os professores se queixam muito dos alunos
indisciplinados; os alunos não se concentram nos conteúdos e acabam trazendo
transtornos em sala de aula. Precisamos resgatar em nosso aluno o prazer de aprender e
devemos ser parceiros no processo de ensino-aprendizagem.
OBS: E necessário que todos os alunos tragam o Guia do Estudante. Não
esqueça, vai ser muito importante! 49

UO: CAMPO GRANDE

UO: CAMPO GRANDE

Curso TÉCNICO EM MEIO AMBIENTE
COMUNICADO

Curso TÉCNICO EM MEIO AMBIENTE
COMUNICADO

Prezado(a) BRENDA CUNHA PRADO
A escola sofre reflexos do meio que está inserida. O problema disciplinar é
frequentemente, repercutidos nos conflitos da família e do meio social envolvente. Para
tanto amanhã (20/03/2013 às 20h20min) na nossa escola haverá uma importante reunião
onde faremos uma reflexão sobre as diretrizes estabelecidas no GUIA DO ESTUDANTE.
As causas que podem desencadear a indisciplina escolar tais como: a educação
familiar e cultural, as frustração, o tipo de prática pedagógica utilizada pela escola, entre
outros. Hoje, a comunidade escolar e os professores se queixam muito dos alunos
indisciplinados; os alunos não se concentram nos conteúdos e acabam trazendo
transtornos em sala de aula. Precisamos resgatar em nosso aluno o prazer de aprender e
devemos ser parceiros no processo de ensino-aprendizagem.
OBS: E necessário que todos os alunos tragam o Guia do Estudante. Não
esqueça, vai ser muito importante! 11

Prezado(a) JESSICA MARIA CONCEICAO PACHECO
A escola sofre reflexos do meio que está inserida. O problema disciplinar é
frequentemente, repercutidos nos conflitos da família e do meio social envolvente. Para
tanto amanhã (20/03/2013 às 20h20min) na nossa escola haverá uma importante reunião
onde faremos uma reflexão sobre as diretrizes estabelecidas no GUIA DO ESTUDANTE.
As causas que podem desencadear a indisciplina escolar tais como: a educação
familiar e cultural, as frustração, o tipo de prática pedagógica utilizada pela escola, entre
outros. Hoje, a comunidade escolar e os professores se queixam muito dos alunos
indisciplinados; os alunos não se concentram nos conteúdos e acabam trazendo
transtornos em sala de aula. Precisamos resgatar em nosso aluno o prazer de aprender e
devemos ser parceiros no processo de ensino-aprendizagem.
OBS: E necessário que todos os alunos tragam o Guia do Estudante. Não
esqueça, vai ser muito importante! 24

UO: CAMPO GRANDE

UO: CAMPO GRANDE

Curso TÉCNICO EM MEIO AMBIENTE
COMUNICADO

Curso TÉCNICO EM MEIO AMBIENTE
COMUNICADO

Prezado(a) MARIANA RIBEIRO LEAL
A escola sofre reflexos do meio que está inserida. O problema disciplinar é
frequentemente, repercutidos nos conflitos da família e do meio social envolvente. Para
tanto amanhã (20/03/2013 às 20h20min) na nossa escola haverá uma importante reunião
onde faremos uma reflexão sobre as diretrizes estabelecidas no GUIA DO ESTUDANTE.
As causas que podem desencadear a indisciplina escolar tais como: a educação
familiar e cultural, as frustração, o tipo de prática pedagógica utilizada pela escola, entre
outros. Hoje, a comunidade escolar e os professores se queixam muito dos alunos
indisciplinados; os alunos não se concentram nos conteúdos e acabam trazendo
transtornos em sala de aula. Precisamos resgatar em nosso aluno o prazer de aprender e
devemos ser parceiros no processo de ensino-aprendizagem.
OBS: E necessário que todos os alunos tragam o Guia do Estudante. Não
esqueça, vai ser muito importante! 37

Prezado(a) VIVIANE VIRGOLINO DO NASCIMENTO
A escola sofre reflexos do meio que está inserida. O problema disciplinar é
frequentemente, repercutidos nos conflitos da família e do meio social envolvente. Para
tanto amanhã (20/03/2013 às 20h20min) na nossa escola haverá uma importante reunião
onde faremos uma reflexão sobre as diretrizes estabelecidas no GUIA DO ESTUDANTE.
As causas que podem desencadear a indisciplina escolar tais como: a educação
familiar e cultural, as frustração, o tipo de prática pedagógica utilizada pela escola, entre
outros. Hoje, a comunidade escolar e os professores se queixam muito dos alunos
indisciplinados; os alunos não se concentram nos conteúdos e acabam trazendo
transtornos em sala de aula. Precisamos resgatar em nosso aluno o prazer de aprender e
devemos ser parceiros no processo de ensino-aprendizagem.
OBS: E necessário que todos os alunos tragam o Guia do Estudante. Não
esqueça, vai ser muito importante! 50

UO: CAMPO GRANDE

UO: CAMPO GRANDE

Curso TÉCNICO EM MEIO AMBIENTE
COMUNICADO

Curso TÉCNICO EM MEIO AMBIENTE
COMUNICADO

Prezado(a) BRENO DE OLIVEIRA SILVA
A escola sofre reflexos do meio que está inserida. O problema disciplinar é
frequentemente, repercutidos nos conflitos da família e do meio social envolvente. Para
tanto amanhã (20/03/2013 às 20h20min) na nossa escola haverá uma importante reunião
onde faremos uma reflexão sobre as diretrizes estabelecidas no GUIA DO ESTUDANTE.
As causas que podem desencadear a indisciplina escolar tais como: a educação
familiar e cultural, as frustração, o tipo de prática pedagógica utilizada pela escola, entre
outros. Hoje, a comunidade escolar e os professores se queixam muito dos alunos
indisciplinados; os alunos não se concentram nos conteúdos e acabam trazendo
transtornos em sala de aula. Precisamos resgatar em nosso aluno o prazer de aprender e
devemos ser parceiros no processo de ensino-aprendizagem.
OBS: E necessário que todos os alunos tragam o Guia do Estudante. Não
esqueça, vai ser muito importante! 12

Prezado(a) JOAO HENRIQUE GONCALVES PIRES
A escola sofre reflexos do meio que está inserida. O problema disciplinar é
frequentemente, repercutidos nos conflitos da família e do meio social envolvente. Para
tanto amanhã (20/03/2013 às 20h20min) na nossa escola haverá uma importante reunião
onde faremos uma reflexão sobre as diretrizes estabelecidas no GUIA DO ESTUDANTE.
As causas que podem desencadear a indisciplina escolar tais como: a educação
familiar e cultural, as frustração, o tipo de prática pedagógica utilizada pela escola, entre
outros. Hoje, a comunidade escolar e os professores se queixam muito dos alunos
indisciplinados; os alunos não se concentram nos conteúdos e acabam trazendo
transtornos em sala de aula. Precisamos resgatar em nosso aluno o prazer de aprender e
devemos ser parceiros no processo de ensino-aprendizagem.
OBS: E necessário que todos os alunos tragam o Guia do Estudante. Não
esqueça, vai ser muito importante! 25

UO: CAMPO GRANDE

UO: CAMPO GRANDE

Curso TÉCNICO EM MEIO AMBIENTE
COMUNICADO

Curso TÉCNICO EM MEIO AMBIENTE
COMUNICADO

Prezado(a) MARIANI CRISTO MIGUEL
A escola sofre reflexos do meio que está inserida. O problema disciplinar é
frequentemente, repercutidos nos conflitos da família e do meio social envolvente. Para
tanto amanhã (20/03/2013 às 20h20min) na nossa escola haverá uma importante reunião
onde faremos uma reflexão sobre as diretrizes estabelecidas no GUIA DO ESTUDANTE.
As causas que podem desencadear a indisciplina escolar tais como: a educação
familiar e cultural, as frustração, o tipo de prática pedagógica utilizada pela escola, entre
outros. Hoje, a comunidade escolar e os professores se queixam muito dos alunos
indisciplinados; os alunos não se concentram nos conteúdos e acabam trazendo
transtornos em sala de aula. Precisamos resgatar em nosso aluno o prazer de aprender e
devemos ser parceiros no processo de ensino-aprendizagem.
OBS: E necessário que todos os alunos tragam o Guia do Estudante. Não
esqueça, vai ser muito importante! 38

Prezado(a)
A escola sofre reflexos do meio que está inserida. O problema disciplinar é
frequentemente, repercutidos nos conflitos da família e do meio social envolvente. Para
tanto amanhã (20/03/2013 às 20h20min) na nossa escola haverá uma importante reunião
onde faremos uma reflexão sobre as diretrizes estabelecidas no GUIA DO ESTUDANTE.
As causas que podem desencadear a indisciplina escolar tais como: a educação
familiar e cultural, as frustração, o tipo de prática pedagógica utilizada pela escola, entre
outros. Hoje, a comunidade escolar e os professores se queixam muito dos alunos
indisciplinados; os alunos não se concentram nos conteúdos e acabam trazendo
transtornos em sala de aula. Precisamos resgatar em nosso aluno o prazer de aprender e
devemos ser parceiros no processo de ensino-aprendizagem.
OBS: E necessário que todos os alunos tragam o Guia do Estudante. Não
esqueça, vai ser muito importante!

UO: CAMPO GRANDE

UO: CAMPO GRANDE

Curso TÉCNICO EM MEIO AMBIENTE
COMUNICADO

Curso TÉCNICO EM MEIO AMBIENTE
COMUNICADO

Prezado(a) CAMILA DE PAULA RIBEIRO
A escola sofre reflexos do meio que está inserida. O problema disciplinar é
frequentemente, repercutidos nos conflitos da família e do meio social envolvente. Para
tanto amanhã (20/03/2013 às 20h20min) na nossa escola haverá uma importante reunião
onde faremos uma reflexão sobre as diretrizes estabelecidas no GUIA DO ESTUDANTE.
As causas que podem desencadear a indisciplina escolar tais como: a educação
familiar e cultural, as frustração, o tipo de prática pedagógica utilizada pela escola, entre
outros. Hoje, a comunidade escolar e os professores se queixam muito dos alunos
indisciplinados; os alunos não se concentram nos conteúdos e acabam trazendo
transtornos em sala de aula. Precisamos resgatar em nosso aluno o prazer de aprender e
devemos ser parceiros no processo de ensino-aprendizagem.
OBS: E necessário que todos os alunos tragam o Guia do Estudante. Não
esqueça, vai ser muito importante! 13

Prezado(a) JOARBSON PIRES SEPULCHRO
A escola sofre reflexos do meio que está inserida. O problema disciplinar é
frequentemente, repercutidos nos conflitos da família e do meio social envolvente. Para
tanto amanhã (20/03/2013 às 20h20min) na nossa escola haverá uma importante reunião
onde faremos uma reflexão sobre as diretrizes estabelecidas no GUIA DO ESTUDANTE.
As causas que podem desencadear a indisciplina escolar tais como: a educação
familiar e cultural, as frustração, o tipo de prática pedagógica utilizada pela escola, entre
outros. Hoje, a comunidade escolar e os professores se queixam muito dos alunos
indisciplinados; os alunos não se concentram nos conteúdos e acabam trazendo
transtornos em sala de aula. Precisamos resgatar em nosso aluno o prazer de aprender e
devemos ser parceiros no processo de ensino-aprendizagem.
OBS: E necessário que todos os alunos tragam o Guia do Estudante. Não
esqueça, vai ser muito importante! 26

UO: CAMPO GRANDE

UO: CAMPO GRANDE

Curso TÉCNICO EM MEIO AMBIENTE
COMUNICADO

Curso TÉCNICO EM MEIO AMBIENTE
COMUNICADO

Prezado(a) MARJORIE OLIVEIRA SANT ANA
A escola sofre reflexos do meio que está inserida. O problema disciplinar é
frequentemente, repercutidos nos conflitos da família e do meio social envolvente. Para
tanto amanhã (20/03/2013 às 20h20min) na nossa escola haverá uma importante reunião
onde faremos uma reflexão sobre as diretrizes estabelecidas no GUIA DO ESTUDANTE.
As causas que podem desencadear a indisciplina escolar tais como: a educação
familiar e cultural, as frustração, o tipo de prática pedagógica utilizada pela escola, entre
outros. Hoje, a comunidade escolar e os professores se queixam muito dos alunos
indisciplinados; os alunos não se concentram nos conteúdos e acabam trazendo
transtornos em sala de aula. Precisamos resgatar em nosso aluno o prazer de aprender e
devemos ser parceiros no processo de ensino-aprendizagem.
OBS: E necessário que todos os alunos tragam o Guia do Estudante. Não
esqueça, vai ser muito importante! 39

Prezado(a)
A escola sofre reflexos do meio que está inserida. O problema disciplinar é
frequentemente, repercutidos nos conflitos da família e do meio social envolvente. Para
tanto amanhã (20/03/2013 às 20h20min) na nossa escola haverá uma importante reunião
onde faremos uma reflexão sobre as diretrizes estabelecidas no GUIA DO ESTUDANTE.
As causas que podem desencadear a indisciplina escolar tais como: a educação
familiar e cultural, as frustração, o tipo de prática pedagógica utilizada pela escola, entre
outros. Hoje, a comunidade escolar e os professores se queixam muito dos alunos
indisciplinados; os alunos não se concentram nos conteúdos e acabam trazendo
transtornos em sala de aula. Precisamos resgatar em nosso aluno o prazer de aprender e
devemos ser parceiros no processo de ensino-aprendizagem.
OBS: E necessário que todos os alunos tragam o Guia do Estudante. Não
esqueça, vai ser muito importante!

UO: CAMPO GRANDE

UO: CAMPO GRANDE

Curso TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO A
COMUNICADO

Curso TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO A
COMUNICADO

Prezado(a) ADRIELE CERQUEIRA OLIVEIRA
A escola sofre reflexos do meio que está inserida. O problema disciplinar é
frequentemente, repercutidos nos conflitos da família e do meio social envolvente. Para
tanto amanhã (20/03/2013 às 20h20min) na nossa escola haverá uma importante reunião
onde faremos uma reflexão sobre as diretrizes estabelecidas no GUIA DO ESTUDANTE.
As causas que podem desencadear a indisciplina escolar tais como: a educação
familiar e cultural, as frustração, o tipo de prática pedagógica utilizada pela escola, entre
outros. Hoje, a comunidade escolar e os professores se queixam muito dos alunos
indisciplinados; os alunos não se concentram nos conteúdos e acabam trazendo
transtornos em sala de aula. Precisamos resgatar em nosso aluno o prazer de aprender e
devemos ser parceiros no processo de ensino-aprendizagem.
OBS: E necessário que todos os alunos tragam o Guia do Estudante. Não
esqueça, vai ser muito importante! 1

Prezado(a) DIEGO PEREIRA DE FREITAS
A escola sofre reflexos do meio que está inserida. O problema disciplinar é
frequentemente, repercutidos nos conflitos da família e do meio social envolvente. Para
tanto amanhã (20/03/2013 às 20h20min) na nossa escola haverá uma importante reunião
onde faremos uma reflexão sobre as diretrizes estabelecidas no GUIA DO ESTUDANTE.
As causas que podem desencadear a indisciplina escolar tais como: a educação
familiar e cultural, as frustração, o tipo de prática pedagógica utilizada pela escola, entre
outros. Hoje, a comunidade escolar e os professores se queixam muito dos alunos
indisciplinados; os alunos não se concentram nos conteúdos e acabam trazendo
transtornos em sala de aula. Precisamos resgatar em nosso aluno o prazer de aprender e
devemos ser parceiros no processo de ensino-aprendizagem.
OBS: E necessário que todos os alunos tragam o Guia do Estudante. Não
esqueça, vai ser muito importante! 13

UO: CAMPO GRANDE

UO: CAMPO GRANDE

Curso TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO A
COMUNICADO

Curso TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO A
COMUNICADO

Prezado(a) LARYSSA FERREIRA BARBOSA
A escola sofre reflexos do meio que está inserida. O problema disciplinar é
frequentemente, repercutidos nos conflitos da família e do meio social envolvente. Para
tanto amanhã (20/03/2013 às 20h20min) na nossa escola haverá uma importante reunião
onde faremos uma reflexão sobre as diretrizes estabelecidas no GUIA DO ESTUDANTE.
As causas que podem desencadear a indisciplina escolar tais como: a educação
familiar e cultural, as frustração, o tipo de prática pedagógica utilizada pela escola, entre
outros. Hoje, a comunidade escolar e os professores se queixam muito dos alunos
indisciplinados; os alunos não se concentram nos conteúdos e acabam trazendo
transtornos em sala de aula. Precisamos resgatar em nosso aluno o prazer de aprender e
devemos ser parceiros no processo de ensino-aprendizagem.
OBS: E necessário que todos os alunos tragam o Guia do Estudante. Não
esqueça, vai ser muito importante! 25

Prezado(a) RAYANE NASCIMENTO PIRES
A escola sofre reflexos do meio que está inserida. O problema disciplinar é
frequentemente, repercutidos nos conflitos da família e do meio social envolvente. Para
tanto amanhã (20/03/2013 às 20h20min) na nossa escola haverá uma importante reunião
onde faremos uma reflexão sobre as diretrizes estabelecidas no GUIA DO ESTUDANTE.
As causas que podem desencadear a indisciplina escolar tais como: a educação
familiar e cultural, as frustração, o tipo de prática pedagógica utilizada pela escola, entre
outros. Hoje, a comunidade escolar e os professores se queixam muito dos alunos
indisciplinados; os alunos não se concentram nos conteúdos e acabam trazendo
transtornos em sala de aula. Precisamos resgatar em nosso aluno o prazer de aprender e
devemos ser parceiros no processo de ensino-aprendizagem.
OBS: E necessário que todos os alunos tragam o Guia do Estudante. Não
esqueça, vai ser muito importante! 37
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Prezado(a) ALINE PEREIRA JANUTH
A escola sofre reflexos do meio que está inserida. O problema disciplinar é
frequentemente, repercutidos nos conflitos da família e do meio social envolvente. Para
tanto amanhã (20/03/2013 às 20h20min) na nossa escola haverá uma importante reunião
onde faremos uma reflexão sobre as diretrizes estabelecidas no GUIA DO ESTUDANTE.
As causas que podem desencadear a indisciplina escolar tais como: a educação
familiar e cultural, as frustração, o tipo de prática pedagógica utilizada pela escola, entre
outros. Hoje, a comunidade escolar e os professores se queixam muito dos alunos
indisciplinados; os alunos não se concentram nos conteúdos e acabam trazendo
transtornos em sala de aula. Precisamos resgatar em nosso aluno o prazer de aprender e
devemos ser parceiros no processo de ensino-aprendizagem.
OBS: E necessário que todos os alunos tragam o Guia do Estudante. Não
esqueça, vai ser muito importante! 2

Prezado(a) ELIZANA DA SILVA CORREA
A escola sofre reflexos do meio que está inserida. O problema disciplinar é
frequentemente, repercutidos nos conflitos da família e do meio social envolvente. Para
tanto amanhã (20/03/2013 às 20h20min) na nossa escola haverá uma importante reunião
onde faremos uma reflexão sobre as diretrizes estabelecidas no GUIA DO ESTUDANTE.
As causas que podem desencadear a indisciplina escolar tais como: a educação
familiar e cultural, as frustração, o tipo de prática pedagógica utilizada pela escola, entre
outros. Hoje, a comunidade escolar e os professores se queixam muito dos alunos
indisciplinados; os alunos não se concentram nos conteúdos e acabam trazendo
transtornos em sala de aula. Precisamos resgatar em nosso aluno o prazer de aprender e
devemos ser parceiros no processo de ensino-aprendizagem.
OBS: E necessário que todos os alunos tragam o Guia do Estudante. Não
esqueça, vai ser muito importante! 14

UO: CAMPO GRANDE

UO: CAMPO GRANDE

Curso TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO A
COMUNICADO

Curso TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO A
COMUNICADO

Prezado(a) LEONY DA CRUZ SEPULCRO
A escola sofre reflexos do meio que está inserida. O problema disciplinar é
frequentemente, repercutidos nos conflitos da família e do meio social envolvente. Para
tanto amanhã (20/03/2013 às 20h20min) na nossa escola haverá uma importante reunião
onde faremos uma reflexão sobre as diretrizes estabelecidas no GUIA DO ESTUDANTE.
As causas que podem desencadear a indisciplina escolar tais como: a educação
familiar e cultural, as frustração, o tipo de prática pedagógica utilizada pela escola, entre
outros. Hoje, a comunidade escolar e os professores se queixam muito dos alunos
indisciplinados; os alunos não se concentram nos conteúdos e acabam trazendo
transtornos em sala de aula. Precisamos resgatar em nosso aluno o prazer de aprender e
devemos ser parceiros no processo de ensino-aprendizagem.
OBS: E necessário que todos os alunos tragam o Guia do Estudante. Não
esqueça, vai ser muito importante! 26

Prezado(a) RHENDERSON SCHEPPA ROCHA
A escola sofre reflexos do meio que está inserida. O problema disciplinar é
frequentemente, repercutidos nos conflitos da família e do meio social envolvente. Para
tanto amanhã (20/03/2013 às 20h20min) na nossa escola haverá uma importante reunião
onde faremos uma reflexão sobre as diretrizes estabelecidas no GUIA DO ESTUDANTE.
As causas que podem desencadear a indisciplina escolar tais como: a educação
familiar e cultural, as frustração, o tipo de prática pedagógica utilizada pela escola, entre
outros. Hoje, a comunidade escolar e os professores se queixam muito dos alunos
indisciplinados; os alunos não se concentram nos conteúdos e acabam trazendo
transtornos em sala de aula. Precisamos resgatar em nosso aluno o prazer de aprender e
devemos ser parceiros no processo de ensino-aprendizagem.
OBS: E necessário que todos os alunos tragam o Guia do Estudante. Não
esqueça, vai ser muito importante! 38

UO: CAMPO GRANDE
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Prezado(a) AMANDA AMORIM DE SOUZA
A escola sofre reflexos do meio que está inserida. O problema disciplinar é
frequentemente, repercutidos nos conflitos da família e do meio social envolvente. Para
tanto amanhã (20/03/2013 às 20h20min) na nossa escola haverá uma importante reunião
onde faremos uma reflexão sobre as diretrizes estabelecidas no GUIA DO ESTUDANTE.
As causas que podem desencadear a indisciplina escolar tais como: a educação
familiar e cultural, as frustração, o tipo de prática pedagógica utilizada pela escola, entre
outros. Hoje, a comunidade escolar e os professores se queixam muito dos alunos
indisciplinados; os alunos não se concentram nos conteúdos e acabam trazendo
transtornos em sala de aula. Precisamos resgatar em nosso aluno o prazer de aprender e
devemos ser parceiros no processo de ensino-aprendizagem.
OBS: E necessário que todos os alunos tragam o Guia do Estudante. Não
esqueça, vai ser muito importante! 3

Prezado(a) FABRICIA CALDEIRA
A escola sofre reflexos do meio que está inserida. O problema disciplinar é
frequentemente, repercutidos nos conflitos da família e do meio social envolvente. Para
tanto amanhã (20/03/2013 às 20h20min) na nossa escola haverá uma importante reunião
onde faremos uma reflexão sobre as diretrizes estabelecidas no GUIA DO ESTUDANTE.
As causas que podem desencadear a indisciplina escolar tais como: a educação
familiar e cultural, as frustração, o tipo de prática pedagógica utilizada pela escola, entre
outros. Hoje, a comunidade escolar e os professores se queixam muito dos alunos
indisciplinados; os alunos não se concentram nos conteúdos e acabam trazendo
transtornos em sala de aula. Precisamos resgatar em nosso aluno o prazer de aprender e
devemos ser parceiros no processo de ensino-aprendizagem.
OBS: E necessário que todos os alunos tragam o Guia do Estudante. Não
esqueça, vai ser muito importante! 15

UO: CAMPO GRANDE

UO: CAMPO GRANDE
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Prezado(a) LETICIA SANTOS SILVA
A escola sofre reflexos do meio que está inserida. O problema disciplinar é
frequentemente, repercutidos nos conflitos da família e do meio social envolvente. Para
tanto amanhã (20/03/2013 às 20h20min) na nossa escola haverá uma importante reunião
onde faremos uma reflexão sobre as diretrizes estabelecidas no GUIA DO ESTUDANTE.
As causas que podem desencadear a indisciplina escolar tais como: a educação
familiar e cultural, as frustração, o tipo de prática pedagógica utilizada pela escola, entre
outros. Hoje, a comunidade escolar e os professores se queixam muito dos alunos
indisciplinados; os alunos não se concentram nos conteúdos e acabam trazendo
transtornos em sala de aula. Precisamos resgatar em nosso aluno o prazer de aprender e
devemos ser parceiros no processo de ensino-aprendizagem.
OBS: E necessário que todos os alunos tragam o Guia do Estudante. Não
esqueça, vai ser muito importante! 27

Prezado(a) SORAYA RODRIGUES ALVES
A escola sofre reflexos do meio que está inserida. O problema disciplinar é
frequentemente, repercutidos nos conflitos da família e do meio social envolvente. Para
tanto amanhã (20/03/2013 às 20h20min) na nossa escola haverá uma importante reunião
onde faremos uma reflexão sobre as diretrizes estabelecidas no GUIA DO ESTUDANTE.
As causas que podem desencadear a indisciplina escolar tais como: a educação
familiar e cultural, as frustração, o tipo de prática pedagógica utilizada pela escola, entre
outros. Hoje, a comunidade escolar e os professores se queixam muito dos alunos
indisciplinados; os alunos não se concentram nos conteúdos e acabam trazendo
transtornos em sala de aula. Precisamos resgatar em nosso aluno o prazer de aprender e
devemos ser parceiros no processo de ensino-aprendizagem.
OBS: E necessário que todos os alunos tragam o Guia do Estudante. Não
esqueça, vai ser muito importante! 39

UO: CAMPO GRANDE
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Prezado(a) AMANDA FLEGLER
A escola sofre reflexos do meio que está inserida. O problema disciplinar é
frequentemente, repercutidos nos conflitos da família e do meio social envolvente. Para
tanto amanhã (20/03/2013 às 20h20min) na nossa escola haverá uma importante reunião
onde faremos uma reflexão sobre as diretrizes estabelecidas no GUIA DO ESTUDANTE.
As causas que podem desencadear a indisciplina escolar tais como: a educação
familiar e cultural, as frustração, o tipo de prática pedagógica utilizada pela escola, entre
outros. Hoje, a comunidade escolar e os professores se queixam muito dos alunos
indisciplinados; os alunos não se concentram nos conteúdos e acabam trazendo
transtornos em sala de aula. Precisamos resgatar em nosso aluno o prazer de aprender e
devemos ser parceiros no processo de ensino-aprendizagem.
OBS: E necessário que todos os alunos tragam o Guia do Estudante. Não
esqueça, vai ser muito importante! 4

Prezado(a) GEORGE SANTOS DA SILVA
A escola sofre reflexos do meio que está inserida. O problema disciplinar é
frequentemente, repercutidos nos conflitos da família e do meio social envolvente. Para
tanto amanhã (20/03/2013 às 20h20min) na nossa escola haverá uma importante reunião
onde faremos uma reflexão sobre as diretrizes estabelecidas no GUIA DO ESTUDANTE.
As causas que podem desencadear a indisciplina escolar tais como: a educação
familiar e cultural, as frustração, o tipo de prática pedagógica utilizada pela escola, entre
outros. Hoje, a comunidade escolar e os professores se queixam muito dos alunos
indisciplinados; os alunos não se concentram nos conteúdos e acabam trazendo
transtornos em sala de aula. Precisamos resgatar em nosso aluno o prazer de aprender e
devemos ser parceiros no processo de ensino-aprendizagem.
OBS: E necessário que todos os alunos tragam o Guia do Estudante. Não
esqueça, vai ser muito importante! 16

UO: CAMPO GRANDE

UO: CAMPO GRANDE

Curso TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO A
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Curso TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO A
COMUNICADO

Prezado(a) LUCAS PEREIRA DE OLIVEIRA
A escola sofre reflexos do meio que está inserida. O problema disciplinar é
frequentemente, repercutidos nos conflitos da família e do meio social envolvente. Para
tanto amanhã (20/03/2013 às 20h20min) na nossa escola haverá uma importante reunião
onde faremos uma reflexão sobre as diretrizes estabelecidas no GUIA DO ESTUDANTE.
As causas que podem desencadear a indisciplina escolar tais como: a educação
familiar e cultural, as frustração, o tipo de prática pedagógica utilizada pela escola, entre
outros. Hoje, a comunidade escolar e os professores se queixam muito dos alunos
indisciplinados; os alunos não se concentram nos conteúdos e acabam trazendo
transtornos em sala de aula. Precisamos resgatar em nosso aluno o prazer de aprender e
devemos ser parceiros no processo de ensino-aprendizagem.
OBS: E necessário que todos os alunos tragam o Guia do Estudante. Não
esqueça, vai ser muito importante! 28

Prezado(a) STEPHANY PAIVA LOPES
A escola sofre reflexos do meio que está inserida. O problema disciplinar é
frequentemente, repercutidos nos conflitos da família e do meio social envolvente. Para
tanto amanhã (20/03/2013 às 20h20min) na nossa escola haverá uma importante reunião
onde faremos uma reflexão sobre as diretrizes estabelecidas no GUIA DO ESTUDANTE.
As causas que podem desencadear a indisciplina escolar tais como: a educação
familiar e cultural, as frustração, o tipo de prática pedagógica utilizada pela escola, entre
outros. Hoje, a comunidade escolar e os professores se queixam muito dos alunos
indisciplinados; os alunos não se concentram nos conteúdos e acabam trazendo
transtornos em sala de aula. Precisamos resgatar em nosso aluno o prazer de aprender e
devemos ser parceiros no processo de ensino-aprendizagem.
OBS: E necessário que todos os alunos tragam o Guia do Estudante. Não
esqueça, vai ser muito importante! 40

UO: CAMPO GRANDE

UO: CAMPO GRANDE
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Prezado(a) AMANDA MOREIRA FAGUNDES BRANDAO
A escola sofre reflexos do meio que está inserida. O problema disciplinar é
frequentemente, repercutidos nos conflitos da família e do meio social envolvente. Para
tanto amanhã (20/03/2013 às 20h20min) na nossa escola haverá uma importante reunião
onde faremos uma reflexão sobre as diretrizes estabelecidas no GUIA DO ESTUDANTE.
As causas que podem desencadear a indisciplina escolar tais como: a educação
familiar e cultural, as frustração, o tipo de prática pedagógica utilizada pela escola, entre
outros. Hoje, a comunidade escolar e os professores se queixam muito dos alunos
indisciplinados; os alunos não se concentram nos conteúdos e acabam trazendo
transtornos em sala de aula. Precisamos resgatar em nosso aluno o prazer de aprender e
devemos ser parceiros no processo de ensino-aprendizagem.
OBS: E necessário que todos os alunos tragam o Guia do Estudante. Não
esqueça, vai ser muito importante! 5

Prezado(a) GEORGE WILDNE FREITAS DA SILVA
A escola sofre reflexos do meio que está inserida. O problema disciplinar é
frequentemente, repercutidos nos conflitos da família e do meio social envolvente. Para
tanto amanhã (20/03/2013 às 20h20min) na nossa escola haverá uma importante reunião
onde faremos uma reflexão sobre as diretrizes estabelecidas no GUIA DO ESTUDANTE.
As causas que podem desencadear a indisciplina escolar tais como: a educação
familiar e cultural, as frustração, o tipo de prática pedagógica utilizada pela escola, entre
outros. Hoje, a comunidade escolar e os professores se queixam muito dos alunos
indisciplinados; os alunos não se concentram nos conteúdos e acabam trazendo
transtornos em sala de aula. Precisamos resgatar em nosso aluno o prazer de aprender e
devemos ser parceiros no processo de ensino-aprendizagem.
OBS: E necessário que todos os alunos tragam o Guia do Estudante. Não
esqueça, vai ser muito importante! 17

UO: CAMPO GRANDE

UO: CAMPO GRANDE
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Curso TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO A
COMUNICADO

Prezado(a) MARCIELE ALVES PEREIRA
A escola sofre reflexos do meio que está inserida. O problema disciplinar é
frequentemente, repercutidos nos conflitos da família e do meio social envolvente. Para
tanto amanhã (20/03/2013 às 20h20min) na nossa escola haverá uma importante reunião
onde faremos uma reflexão sobre as diretrizes estabelecidas no GUIA DO ESTUDANTE.
As causas que podem desencadear a indisciplina escolar tais como: a educação
familiar e cultural, as frustração, o tipo de prática pedagógica utilizada pela escola, entre
outros. Hoje, a comunidade escolar e os professores se queixam muito dos alunos
indisciplinados; os alunos não se concentram nos conteúdos e acabam trazendo
transtornos em sala de aula. Precisamos resgatar em nosso aluno o prazer de aprender e
devemos ser parceiros no processo de ensino-aprendizagem.
OBS: E necessário que todos os alunos tragam o Guia do Estudante. Não
esqueça, vai ser muito importante! 29

Prezado(a) THYCIARA ADINO ANDRELINO
A escola sofre reflexos do meio que está inserida. O problema disciplinar é
frequentemente, repercutidos nos conflitos da família e do meio social envolvente. Para
tanto amanhã (20/03/2013 às 20h20min) na nossa escola haverá uma importante reunião
onde faremos uma reflexão sobre as diretrizes estabelecidas no GUIA DO ESTUDANTE.
As causas que podem desencadear a indisciplina escolar tais como: a educação
familiar e cultural, as frustração, o tipo de prática pedagógica utilizada pela escola, entre
outros. Hoje, a comunidade escolar e os professores se queixam muito dos alunos
indisciplinados; os alunos não se concentram nos conteúdos e acabam trazendo
transtornos em sala de aula. Precisamos resgatar em nosso aluno o prazer de aprender e
devemos ser parceiros no processo de ensino-aprendizagem.
OBS: E necessário que todos os alunos tragam o Guia do Estudante. Não
esqueça, vai ser muito importante! 41

UO: CAMPO GRANDE
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Prezado(a) ANAIRAM LORDES FOLADOR
A escola sofre reflexos do meio que está inserida. O problema disciplinar é
frequentemente, repercutidos nos conflitos da família e do meio social envolvente. Para
tanto amanhã (20/03/2013 às 20h20min) na nossa escola haverá uma importante reunião
onde faremos uma reflexão sobre as diretrizes estabelecidas no GUIA DO ESTUDANTE.
As causas que podem desencadear a indisciplina escolar tais como: a educação
familiar e cultural, as frustração, o tipo de prática pedagógica utilizada pela escola, entre
outros. Hoje, a comunidade escolar e os professores se queixam muito dos alunos
indisciplinados; os alunos não se concentram nos conteúdos e acabam trazendo
transtornos em sala de aula. Precisamos resgatar em nosso aluno o prazer de aprender e
devemos ser parceiros no processo de ensino-aprendizagem.
OBS: E necessário que todos os alunos tragam o Guia do Estudante. Não
esqueça, vai ser muito importante! 6

Prezado(a) GISELI DO NASCIMENTO MOISES
A escola sofre reflexos do meio que está inserida. O problema disciplinar é
frequentemente, repercutidos nos conflitos da família e do meio social envolvente. Para
tanto amanhã (20/03/2013 às 20h20min) na nossa escola haverá uma importante reunião
onde faremos uma reflexão sobre as diretrizes estabelecidas no GUIA DO ESTUDANTE.
As causas que podem desencadear a indisciplina escolar tais como: a educação
familiar e cultural, as frustração, o tipo de prática pedagógica utilizada pela escola, entre
outros. Hoje, a comunidade escolar e os professores se queixam muito dos alunos
indisciplinados; os alunos não se concentram nos conteúdos e acabam trazendo
transtornos em sala de aula. Precisamos resgatar em nosso aluno o prazer de aprender e
devemos ser parceiros no processo de ensino-aprendizagem.
OBS: E necessário que todos os alunos tragam o Guia do Estudante. Não
esqueça, vai ser muito importante! 18

UO: CAMPO GRANDE

UO: CAMPO GRANDE
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Curso TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO A
COMUNICADO

Prezado(a) NAYANE ROLIM SILVA
A escola sofre reflexos do meio que está inserida. O problema disciplinar é
frequentemente, repercutidos nos conflitos da família e do meio social envolvente. Para
tanto amanhã (20/03/2013 às 20h20min) na nossa escola haverá uma importante reunião
onde faremos uma reflexão sobre as diretrizes estabelecidas no GUIA DO ESTUDANTE.
As causas que podem desencadear a indisciplina escolar tais como: a educação
familiar e cultural, as frustração, o tipo de prática pedagógica utilizada pela escola, entre
outros. Hoje, a comunidade escolar e os professores se queixam muito dos alunos
indisciplinados; os alunos não se concentram nos conteúdos e acabam trazendo
transtornos em sala de aula. Precisamos resgatar em nosso aluno o prazer de aprender e
devemos ser parceiros no processo de ensino-aprendizagem.
OBS: E necessário que todos os alunos tragam o Guia do Estudante. Não
esqueça, vai ser muito importante! 30

Prezado(a) VIVIANE GONCALVES DE JESUS
A escola sofre reflexos do meio que está inserida. O problema disciplinar é
frequentemente, repercutidos nos conflitos da família e do meio social envolvente. Para
tanto amanhã (20/03/2013 às 20h20min) na nossa escola haverá uma importante reunião
onde faremos uma reflexão sobre as diretrizes estabelecidas no GUIA DO ESTUDANTE.
As causas que podem desencadear a indisciplina escolar tais como: a educação
familiar e cultural, as frustração, o tipo de prática pedagógica utilizada pela escola, entre
outros. Hoje, a comunidade escolar e os professores se queixam muito dos alunos
indisciplinados; os alunos não se concentram nos conteúdos e acabam trazendo
transtornos em sala de aula. Precisamos resgatar em nosso aluno o prazer de aprender e
devemos ser parceiros no processo de ensino-aprendizagem.
OBS: E necessário que todos os alunos tragam o Guia do Estudante. Não
esqueça, vai ser muito importante! 42

UO: CAMPO GRANDE

UO: CAMPO GRANDE

Curso TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO A
COMUNICADO

Curso TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO A
COMUNICADO

Prezado(a) ARIEL FERREIRA DE OLIVEIRA
A escola sofre reflexos do meio que está inserida. O problema disciplinar é
frequentemente, repercutidos nos conflitos da família e do meio social envolvente. Para
tanto amanhã (20/03/2013 às 20h20min) na nossa escola haverá uma importante reunião
onde faremos uma reflexão sobre as diretrizes estabelecidas no GUIA DO ESTUDANTE.
As causas que podem desencadear a indisciplina escolar tais como: a educação
familiar e cultural, as frustração, o tipo de prática pedagógica utilizada pela escola, entre
outros. Hoje, a comunidade escolar e os professores se queixam muito dos alunos
indisciplinados; os alunos não se concentram nos conteúdos e acabam trazendo
transtornos em sala de aula. Precisamos resgatar em nosso aluno o prazer de aprender e
devemos ser parceiros no processo de ensino-aprendizagem.
OBS: E necessário que todos os alunos tragam o Guia do Estudante. Não
esqueça, vai ser muito importante! 7

Prezado(a) HULIANA MOURA CORREIA
A escola sofre reflexos do meio que está inserida. O problema disciplinar é
frequentemente, repercutidos nos conflitos da família e do meio social envolvente. Para
tanto amanhã (20/03/2013 às 20h20min) na nossa escola haverá uma importante reunião
onde faremos uma reflexão sobre as diretrizes estabelecidas no GUIA DO ESTUDANTE.
As causas que podem desencadear a indisciplina escolar tais como: a educação
familiar e cultural, as frustração, o tipo de prática pedagógica utilizada pela escola, entre
outros. Hoje, a comunidade escolar e os professores se queixam muito dos alunos
indisciplinados; os alunos não se concentram nos conteúdos e acabam trazendo
transtornos em sala de aula. Precisamos resgatar em nosso aluno o prazer de aprender e
devemos ser parceiros no processo de ensino-aprendizagem.
OBS: E necessário que todos os alunos tragam o Guia do Estudante. Não
esqueça, vai ser muito importante! 19

UO: CAMPO GRANDE

UO: CAMPO GRANDE

Curso TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO A
COMUNICADO

Curso TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO A
COMUNICADO

Prezado(a) NAYARA NASCIMENTO NOGUEIRA
A escola sofre reflexos do meio que está inserida. O problema disciplinar é
frequentemente, repercutidos nos conflitos da família e do meio social envolvente. Para
tanto amanhã (20/03/2013 às 20h20min) na nossa escola haverá uma importante reunião
onde faremos uma reflexão sobre as diretrizes estabelecidas no GUIA DO ESTUDANTE.
As causas que podem desencadear a indisciplina escolar tais como: a educação
familiar e cultural, as frustração, o tipo de prática pedagógica utilizada pela escola, entre
outros. Hoje, a comunidade escolar e os professores se queixam muito dos alunos
indisciplinados; os alunos não se concentram nos conteúdos e acabam trazendo
transtornos em sala de aula. Precisamos resgatar em nosso aluno o prazer de aprender e
devemos ser parceiros no processo de ensino-aprendizagem.
OBS: E necessário que todos os alunos tragam o Guia do Estudante. Não
esqueça, vai ser muito importante! 31

Prezado(a) WENDEL INACIO BELARMINO
A escola sofre reflexos do meio que está inserida. O problema disciplinar é
frequentemente, repercutidos nos conflitos da família e do meio social envolvente. Para
tanto amanhã (20/03/2013 às 20h20min) na nossa escola haverá uma importante reunião
onde faremos uma reflexão sobre as diretrizes estabelecidas no GUIA DO ESTUDANTE.
As causas que podem desencadear a indisciplina escolar tais como: a educação
familiar e cultural, as frustração, o tipo de prática pedagógica utilizada pela escola, entre
outros. Hoje, a comunidade escolar e os professores se queixam muito dos alunos
indisciplinados; os alunos não se concentram nos conteúdos e acabam trazendo
transtornos em sala de aula. Precisamos resgatar em nosso aluno o prazer de aprender e
devemos ser parceiros no processo de ensino-aprendizagem.
OBS: E necessário que todos os alunos tragam o Guia do Estudante. Não
esqueça, vai ser muito importante! 43

UO: CAMPO GRANDE

UO: CAMPO GRANDE
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Prezado(a) ARILTON PEREIRA DA SILVA FILHO
A escola sofre reflexos do meio que está inserida. O problema disciplinar é
frequentemente, repercutidos nos conflitos da família e do meio social envolvente. Para
tanto amanhã (20/03/2013 às 20h20min) na nossa escola haverá uma importante reunião
onde faremos uma reflexão sobre as diretrizes estabelecidas no GUIA DO ESTUDANTE.
As causas que podem desencadear a indisciplina escolar tais como: a educação
familiar e cultural, as frustração, o tipo de prática pedagógica utilizada pela escola, entre
outros. Hoje, a comunidade escolar e os professores se queixam muito dos alunos
indisciplinados; os alunos não se concentram nos conteúdos e acabam trazendo
transtornos em sala de aula. Precisamos resgatar em nosso aluno o prazer de aprender e
devemos ser parceiros no processo de ensino-aprendizagem.
OBS: E necessário que todos os alunos tragam o Guia do Estudante. Não
esqueça, vai ser muito importante! 8

Prezado(a) INGRID MAIRA ZACARIAS SANTOS
A escola sofre reflexos do meio que está inserida. O problema disciplinar é
frequentemente, repercutidos nos conflitos da família e do meio social envolvente. Para
tanto amanhã (20/03/2013 às 20h20min) na nossa escola haverá uma importante reunião
onde faremos uma reflexão sobre as diretrizes estabelecidas no GUIA DO ESTUDANTE.
As causas que podem desencadear a indisciplina escolar tais como: a educação
familiar e cultural, as frustração, o tipo de prática pedagógica utilizada pela escola, entre
outros. Hoje, a comunidade escolar e os professores se queixam muito dos alunos
indisciplinados; os alunos não se concentram nos conteúdos e acabam trazendo
transtornos em sala de aula. Precisamos resgatar em nosso aluno o prazer de aprender e
devemos ser parceiros no processo de ensino-aprendizagem.
OBS: E necessário que todos os alunos tragam o Guia do Estudante. Não
esqueça, vai ser muito importante! 20

UO: CAMPO GRANDE

UO: CAMPO GRANDE

Curso TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO A
COMUNICADO

Curso TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO A
COMUNICADO

Prezado(a) NEILSON FALCAO DE JESUS
A escola sofre reflexos do meio que está inserida. O problema disciplinar é
frequentemente, repercutidos nos conflitos da família e do meio social envolvente. Para
tanto amanhã (20/03/2013 às 20h20min) na nossa escola haverá uma importante reunião
onde faremos uma reflexão sobre as diretrizes estabelecidas no GUIA DO ESTUDANTE.
As causas que podem desencadear a indisciplina escolar tais como: a educação
familiar e cultural, as frustração, o tipo de prática pedagógica utilizada pela escola, entre
outros. Hoje, a comunidade escolar e os professores se queixam muito dos alunos
indisciplinados; os alunos não se concentram nos conteúdos e acabam trazendo
transtornos em sala de aula. Precisamos resgatar em nosso aluno o prazer de aprender e
devemos ser parceiros no processo de ensino-aprendizagem.
OBS: E necessário que todos os alunos tragam o Guia do Estudante. Não
esqueça, vai ser muito importante! 32

Prezado(a) WENDY MAYARA MARTINS DA SILVA
A escola sofre reflexos do meio que está inserida. O problema disciplinar é
frequentemente, repercutidos nos conflitos da família e do meio social envolvente. Para
tanto amanhã (20/03/2013 às 20h20min) na nossa escola haverá uma importante reunião
onde faremos uma reflexão sobre as diretrizes estabelecidas no GUIA DO ESTUDANTE.
As causas que podem desencadear a indisciplina escolar tais como: a educação
familiar e cultural, as frustração, o tipo de prática pedagógica utilizada pela escola, entre
outros. Hoje, a comunidade escolar e os professores se queixam muito dos alunos
indisciplinados; os alunos não se concentram nos conteúdos e acabam trazendo
transtornos em sala de aula. Precisamos resgatar em nosso aluno o prazer de aprender e
devemos ser parceiros no processo de ensino-aprendizagem.
OBS: E necessário que todos os alunos tragam o Guia do Estudante. Não
esqueça, vai ser muito importante! 44

UO: CAMPO GRANDE

UO: CAMPO GRANDE
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Prezado(a) BRUNA LOPES DE OLIVEIRA
A escola sofre reflexos do meio que está inserida. O problema disciplinar é
frequentemente, repercutidos nos conflitos da família e do meio social envolvente. Para
tanto amanhã (20/03/2013 às 20h20min) na nossa escola haverá uma importante reunião
onde faremos uma reflexão sobre as diretrizes estabelecidas no GUIA DO ESTUDANTE.
As causas que podem desencadear a indisciplina escolar tais como: a educação
familiar e cultural, as frustração, o tipo de prática pedagógica utilizada pela escola, entre
outros. Hoje, a comunidade escolar e os professores se queixam muito dos alunos
indisciplinados; os alunos não se concentram nos conteúdos e acabam trazendo
transtornos em sala de aula. Precisamos resgatar em nosso aluno o prazer de aprender e
devemos ser parceiros no processo de ensino-aprendizagem.
OBS: E necessário que todos os alunos tragam o Guia do Estudante. Não
esqueça, vai ser muito importante! 9

Prezado(a) INGRID PULCHERI DA SILVA DE FREITAS
A escola sofre reflexos do meio que está inserida. O problema disciplinar é
frequentemente, repercutidos nos conflitos da família e do meio social envolvente. Para
tanto amanhã (20/03/2013 às 20h20min) na nossa escola haverá uma importante reunião
onde faremos uma reflexão sobre as diretrizes estabelecidas no GUIA DO ESTUDANTE.
As causas que podem desencadear a indisciplina escolar tais como: a educação
familiar e cultural, as frustração, o tipo de prática pedagógica utilizada pela escola, entre
outros. Hoje, a comunidade escolar e os professores se queixam muito dos alunos
indisciplinados; os alunos não se concentram nos conteúdos e acabam trazendo
transtornos em sala de aula. Precisamos resgatar em nosso aluno o prazer de aprender e
devemos ser parceiros no processo de ensino-aprendizagem.
OBS: E necessário que todos os alunos tragam o Guia do Estudante. Não
esqueça, vai ser muito importante! 21

UO: CAMPO GRANDE

UO: CAMPO GRANDE
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COMUNICADO

Prezado(a) PATRICK CADETTE MACEDO
A escola sofre reflexos do meio que está inserida. O problema disciplinar é
frequentemente, repercutidos nos conflitos da família e do meio social envolvente. Para
tanto amanhã (20/03/2013 às 20h20min) na nossa escola haverá uma importante reunião
onde faremos uma reflexão sobre as diretrizes estabelecidas no GUIA DO ESTUDANTE.
As causas que podem desencadear a indisciplina escolar tais como: a educação
familiar e cultural, as frustração, o tipo de prática pedagógica utilizada pela escola, entre
outros. Hoje, a comunidade escolar e os professores se queixam muito dos alunos
indisciplinados; os alunos não se concentram nos conteúdos e acabam trazendo
transtornos em sala de aula. Precisamos resgatar em nosso aluno o prazer de aprender e
devemos ser parceiros no processo de ensino-aprendizagem.
OBS: E necessário que todos os alunos tragam o Guia do Estudante. Não
esqueça, vai ser muito importante! 33

Prezado(a) WILLIANA DINIZ SOUZA
A escola sofre reflexos do meio que está inserida. O problema disciplinar é
frequentemente, repercutidos nos conflitos da família e do meio social envolvente. Para
tanto amanhã (20/03/2013 às 20h20min) na nossa escola haverá uma importante reunião
onde faremos uma reflexão sobre as diretrizes estabelecidas no GUIA DO ESTUDANTE.
As causas que podem desencadear a indisciplina escolar tais como: a educação
familiar e cultural, as frustração, o tipo de prática pedagógica utilizada pela escola, entre
outros. Hoje, a comunidade escolar e os professores se queixam muito dos alunos
indisciplinados; os alunos não se concentram nos conteúdos e acabam trazendo
transtornos em sala de aula. Precisamos resgatar em nosso aluno o prazer de aprender e
devemos ser parceiros no processo de ensino-aprendizagem.
OBS: E necessário que todos os alunos tragam o Guia do Estudante. Não
esqueça, vai ser muito importante! 45

UO: CAMPO GRANDE

UO: CAMPO GRANDE
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Prezado(a) CAMILA PATRICIA GALVAO SOUZA
A escola sofre reflexos do meio que está inserida. O problema disciplinar é
frequentemente, repercutidos nos conflitos da família e do meio social envolvente. Para
tanto amanhã (20/03/2013 às 20h20min) na nossa escola haverá uma importante reunião
onde faremos uma reflexão sobre as diretrizes estabelecidas no GUIA DO ESTUDANTE.
As causas que podem desencadear a indisciplina escolar tais como: a educação
familiar e cultural, as frustração, o tipo de prática pedagógica utilizada pela escola, entre
outros. Hoje, a comunidade escolar e os professores se queixam muito dos alunos
indisciplinados; os alunos não se concentram nos conteúdos e acabam trazendo
transtornos em sala de aula. Precisamos resgatar em nosso aluno o prazer de aprender e
devemos ser parceiros no processo de ensino-aprendizagem.
OBS: E necessário que todos os alunos tragam o Guia do Estudante. Não
esqueça, vai ser muito importante! 10

Prezado(a) JACKELINE GARCIA RIBEIRO
A escola sofre reflexos do meio que está inserida. O problema disciplinar é
frequentemente, repercutidos nos conflitos da família e do meio social envolvente. Para
tanto amanhã (20/03/2013 às 20h20min) na nossa escola haverá uma importante reunião
onde faremos uma reflexão sobre as diretrizes estabelecidas no GUIA DO ESTUDANTE.
As causas que podem desencadear a indisciplina escolar tais como: a educação
familiar e cultural, as frustração, o tipo de prática pedagógica utilizada pela escola, entre
outros. Hoje, a comunidade escolar e os professores se queixam muito dos alunos
indisciplinados; os alunos não se concentram nos conteúdos e acabam trazendo
transtornos em sala de aula. Precisamos resgatar em nosso aluno o prazer de aprender e
devemos ser parceiros no processo de ensino-aprendizagem.
OBS: E necessário que todos os alunos tragam o Guia do Estudante. Não
esqueça, vai ser muito importante! 22

UO: CAMPO GRANDE

UO: CAMPO GRANDE
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Curso TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO A
COMUNICADO

Prezado(a) PAULO VITOR FIRMINO MELO
A escola sofre reflexos do meio que está inserida. O problema disciplinar é
frequentemente, repercutidos nos conflitos da família e do meio social envolvente. Para
tanto amanhã (20/03/2013 às 20h20min) na nossa escola haverá uma importante reunião
onde faremos uma reflexão sobre as diretrizes estabelecidas no GUIA DO ESTUDANTE.
As causas que podem desencadear a indisciplina escolar tais como: a educação
familiar e cultural, as frustração, o tipo de prática pedagógica utilizada pela escola, entre
outros. Hoje, a comunidade escolar e os professores se queixam muito dos alunos
indisciplinados; os alunos não se concentram nos conteúdos e acabam trazendo
transtornos em sala de aula. Precisamos resgatar em nosso aluno o prazer de aprender e
devemos ser parceiros no processo de ensino-aprendizagem.
OBS: E necessário que todos os alunos tragam o Guia do Estudante. Não
esqueça, vai ser muito importante! 34

Prezado(a) YNGRID SANTOS MATIAS
A escola sofre reflexos do meio que está inserida. O problema disciplinar é
frequentemente, repercutidos nos conflitos da família e do meio social envolvente. Para
tanto amanhã (20/03/2013 às 20h20min) na nossa escola haverá uma importante reunião
onde faremos uma reflexão sobre as diretrizes estabelecidas no GUIA DO ESTUDANTE.
As causas que podem desencadear a indisciplina escolar tais como: a educação
familiar e cultural, as frustração, o tipo de prática pedagógica utilizada pela escola, entre
outros. Hoje, a comunidade escolar e os professores se queixam muito dos alunos
indisciplinados; os alunos não se concentram nos conteúdos e acabam trazendo
transtornos em sala de aula. Precisamos resgatar em nosso aluno o prazer de aprender e
devemos ser parceiros no processo de ensino-aprendizagem.
OBS: E necessário que todos os alunos tragam o Guia do Estudante. Não
esqueça, vai ser muito importante! 46

UO: CAMPO GRANDE

UO: CAMPO GRANDE
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Prezado(a) CHRISTIAN AMARAL DE FREITAS
A escola sofre reflexos do meio que está inserida. O problema disciplinar é
frequentemente, repercutidos nos conflitos da família e do meio social envolvente. Para
tanto amanhã (20/03/2013 às 20h20min) na nossa escola haverá uma importante reunião
onde faremos uma reflexão sobre as diretrizes estabelecidas no GUIA DO ESTUDANTE.
As causas que podem desencadear a indisciplina escolar tais como: a educação
familiar e cultural, as frustração, o tipo de prática pedagógica utilizada pela escola, entre
outros. Hoje, a comunidade escolar e os professores se queixam muito dos alunos
indisciplinados; os alunos não se concentram nos conteúdos e acabam trazendo
transtornos em sala de aula. Precisamos resgatar em nosso aluno o prazer de aprender e
devemos ser parceiros no processo de ensino-aprendizagem.
OBS: E necessário que todos os alunos tragam o Guia do Estudante. Não
esqueça, vai ser muito importante! 11

Prezado(a) JOYCE OLIVEIRA DA SILVA
A escola sofre reflexos do meio que está inserida. O problema disciplinar é
frequentemente, repercutidos nos conflitos da família e do meio social envolvente. Para
tanto amanhã (20/03/2013 às 20h20min) na nossa escola haverá uma importante reunião
onde faremos uma reflexão sobre as diretrizes estabelecidas no GUIA DO ESTUDANTE.
As causas que podem desencadear a indisciplina escolar tais como: a educação
familiar e cultural, as frustração, o tipo de prática pedagógica utilizada pela escola, entre
outros. Hoje, a comunidade escolar e os professores se queixam muito dos alunos
indisciplinados; os alunos não se concentram nos conteúdos e acabam trazendo
transtornos em sala de aula. Precisamos resgatar em nosso aluno o prazer de aprender e
devemos ser parceiros no processo de ensino-aprendizagem.
OBS: E necessário que todos os alunos tragam o Guia do Estudante. Não
esqueça, vai ser muito importante! 23

UO: CAMPO GRANDE

UO: CAMPO GRANDE

Curso TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO A
COMUNICADO

Curso TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO A
COMUNICADO

Prezado(a) RAIANY EUTROPES DE ARAUJO
A escola sofre reflexos do meio que está inserida. O problema disciplinar é
frequentemente, repercutidos nos conflitos da família e do meio social envolvente. Para
tanto amanhã (20/03/2013 às 20h20min) na nossa escola haverá uma importante reunião
onde faremos uma reflexão sobre as diretrizes estabelecidas no GUIA DO ESTUDANTE.
As causas que podem desencadear a indisciplina escolar tais como: a educação
familiar e cultural, as frustração, o tipo de prática pedagógica utilizada pela escola, entre
outros. Hoje, a comunidade escolar e os professores se queixam muito dos alunos
indisciplinados; os alunos não se concentram nos conteúdos e acabam trazendo
transtornos em sala de aula. Precisamos resgatar em nosso aluno o prazer de aprender e
devemos ser parceiros no processo de ensino-aprendizagem.
OBS: E necessário que todos os alunos tragam o Guia do Estudante. Não
esqueça, vai ser muito importante! 35

Prezado(a)
A escola sofre reflexos do meio que está inserida. O problema disciplinar é
frequentemente, repercutidos nos conflitos da família e do meio social envolvente. Para
tanto amanhã (20/03/2013 às 20h20min) na nossa escola haverá uma importante reunião
onde faremos uma reflexão sobre as diretrizes estabelecidas no GUIA DO ESTUDANTE.
As causas que podem desencadear a indisciplina escolar tais como: a educação
familiar e cultural, as frustração, o tipo de prática pedagógica utilizada pela escola, entre
outros. Hoje, a comunidade escolar e os professores se queixam muito dos alunos
indisciplinados; os alunos não se concentram nos conteúdos e acabam trazendo
transtornos em sala de aula. Precisamos resgatar em nosso aluno o prazer de aprender e
devemos ser parceiros no processo de ensino-aprendizagem.
OBS: E necessário que todos os alunos tragam o Guia do Estudante. Não
esqueça, vai ser muito importante!

UO: CAMPO GRANDE

UO: CAMPO GRANDE
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Curso TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO A
COMUNICADO

Prezado(a) DEBORAH PEREIRA XAVIER
A escola sofre reflexos do meio que está inserida. O problema disciplinar é
frequentemente, repercutidos nos conflitos da família e do meio social envolvente. Para
tanto amanhã (20/03/2013 às 20h20min) na nossa escola haverá uma importante reunião
onde faremos uma reflexão sobre as diretrizes estabelecidas no GUIA DO ESTUDANTE.
As causas que podem desencadear a indisciplina escolar tais como: a educação
familiar e cultural, as frustração, o tipo de prática pedagógica utilizada pela escola, entre
outros. Hoje, a comunidade escolar e os professores se queixam muito dos alunos
indisciplinados; os alunos não se concentram nos conteúdos e acabam trazendo
transtornos em sala de aula. Precisamos resgatar em nosso aluno o prazer de aprender e
devemos ser parceiros no processo de ensino-aprendizagem.
OBS: E necessário que todos os alunos tragam o Guia do Estudante. Não
esqueça, vai ser muito importante! 12

Prezado(a) KAROLINA LOPES DE SOUZA SALINO
A escola sofre reflexos do meio que está inserida. O problema disciplinar é
frequentemente, repercutidos nos conflitos da família e do meio social envolvente. Para
tanto amanhã (20/03/2013 às 20h20min) na nossa escola haverá uma importante reunião
onde faremos uma reflexão sobre as diretrizes estabelecidas no GUIA DO ESTUDANTE.
As causas que podem desencadear a indisciplina escolar tais como: a educação
familiar e cultural, as frustração, o tipo de prática pedagógica utilizada pela escola, entre
outros. Hoje, a comunidade escolar e os professores se queixam muito dos alunos
indisciplinados; os alunos não se concentram nos conteúdos e acabam trazendo
transtornos em sala de aula. Precisamos resgatar em nosso aluno o prazer de aprender e
devemos ser parceiros no processo de ensino-aprendizagem.
OBS: E necessário que todos os alunos tragam o Guia do Estudante. Não
esqueça, vai ser muito importante! 24

UO: CAMPO GRANDE

UO: CAMPO GRANDE

Curso TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO A
COMUNICADO

Curso TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO A
COMUNICADO

Prezado(a) RAINELE CRISTINA DA SILVA SOUSA
A escola sofre reflexos do meio que está inserida. O problema disciplinar é
frequentemente, repercutidos nos conflitos da família e do meio social envolvente. Para
tanto amanhã (20/03/2013 às 20h20min) na nossa escola haverá uma importante reunião
onde faremos uma reflexão sobre as diretrizes estabelecidas no GUIA DO ESTUDANTE.
As causas que podem desencadear a indisciplina escolar tais como: a educação
familiar e cultural, as frustração, o tipo de prática pedagógica utilizada pela escola, entre
outros. Hoje, a comunidade escolar e os professores se queixam muito dos alunos
indisciplinados; os alunos não se concentram nos conteúdos e acabam trazendo
transtornos em sala de aula. Precisamos resgatar em nosso aluno o prazer de aprender e
devemos ser parceiros no processo de ensino-aprendizagem.
OBS: E necessário que todos os alunos tragam o Guia do Estudante. Não
esqueça, vai ser muito importante! 36

Prezado(a)
A escola sofre reflexos do meio que está inserida. O problema disciplinar é
frequentemente, repercutidos nos conflitos da família e do meio social envolvente. Para
tanto amanhã (20/03/2013 às 20h20min) na nossa escola haverá uma importante reunião
onde faremos uma reflexão sobre as diretrizes estabelecidas no GUIA DO ESTUDANTE.
As causas que podem desencadear a indisciplina escolar tais como: a educação
familiar e cultural, as frustração, o tipo de prática pedagógica utilizada pela escola, entre
outros. Hoje, a comunidade escolar e os professores se queixam muito dos alunos
indisciplinados; os alunos não se concentram nos conteúdos e acabam trazendo
transtornos em sala de aula. Precisamos resgatar em nosso aluno o prazer de aprender e
devemos ser parceiros no processo de ensino-aprendizagem.
OBS: E necessário que todos os alunos tragam o Guia do Estudante. Não
esqueça, vai ser muito importante!

UO: CAMPO GRANDE

UO: CAMPO GRANDE

Curso TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO B
COMUNICADO

Curso TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO B
COMUNICADO

Prezado(a) ADRIELE GOMES ANDRADE
A escola sofre reflexos do meio que está inserida. O problema disciplinar é
frequentemente, repercutidos nos conflitos da família e do meio social envolvente. Para
tanto amanhã (20/03/2013 às 20h20min) na nossa escola haverá uma importante reunião
onde faremos uma reflexão sobre as diretrizes estabelecidas no GUIA DO ESTUDANTE.
As causas que podem desencadear a indisciplina escolar tais como: a educação
familiar e cultural, as frustração, o tipo de prática pedagógica utilizada pela escola, entre
outros. Hoje, a comunidade escolar e os professores se queixam muito dos alunos
indisciplinados; os alunos não se concentram nos conteúdos e acabam trazendo
transtornos em sala de aula. Precisamos resgatar em nosso aluno o prazer de aprender e
devemos ser parceiros no processo de ensino-aprendizagem.
OBS: E necessário que todos os alunos tragam o Guia do Estudante. Não
esqueça, vai ser muito importante! 1

Prezado(a) DOUGLAS CORREA DE JESUS DE SOUZA
A escola sofre reflexos do meio que está inserida. O problema disciplinar é
frequentemente, repercutidos nos conflitos da família e do meio social envolvente. Para
tanto amanhã (20/03/2013 às 20h20min) na nossa escola haverá uma importante reunião
onde faremos uma reflexão sobre as diretrizes estabelecidas no GUIA DO ESTUDANTE.
As causas que podem desencadear a indisciplina escolar tais como: a educação
familiar e cultural, as frustração, o tipo de prática pedagógica utilizada pela escola, entre
outros. Hoje, a comunidade escolar e os professores se queixam muito dos alunos
indisciplinados; os alunos não se concentram nos conteúdos e acabam trazendo
transtornos em sala de aula. Precisamos resgatar em nosso aluno o prazer de aprender e
devemos ser parceiros no processo de ensino-aprendizagem.
OBS: E necessário que todos os alunos tragam o Guia do Estudante. Não
esqueça, vai ser muito importante! 13

UO: CAMPO GRANDE

UO: CAMPO GRANDE

Curso TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO B
COMUNICADO

Curso TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO B
COMUNICADO

Prezado(a) LAIS FERREIRA RIBEIRO
A escola sofre reflexos do meio que está inserida. O problema disciplinar é
frequentemente, repercutidos nos conflitos da família e do meio social envolvente. Para
tanto amanhã (20/03/2013 às 20h20min) na nossa escola haverá uma importante reunião
onde faremos uma reflexão sobre as diretrizes estabelecidas no GUIA DO ESTUDANTE.
As causas que podem desencadear a indisciplina escolar tais como: a educação
familiar e cultural, as frustração, o tipo de prática pedagógica utilizada pela escola, entre
outros. Hoje, a comunidade escolar e os professores se queixam muito dos alunos
indisciplinados; os alunos não se concentram nos conteúdos e acabam trazendo
transtornos em sala de aula. Precisamos resgatar em nosso aluno o prazer de aprender e
devemos ser parceiros no processo de ensino-aprendizagem.
OBS: E necessário que todos os alunos tragam o Guia do Estudante. Não
esqueça, vai ser muito importante! 25

Prezado(a) NATALIA FERREIRA NOBRE
A escola sofre reflexos do meio que está inserida. O problema disciplinar é
frequentemente, repercutidos nos conflitos da família e do meio social envolvente. Para
tanto amanhã (20/03/2013 às 20h20min) na nossa escola haverá uma importante reunião
onde faremos uma reflexão sobre as diretrizes estabelecidas no GUIA DO ESTUDANTE.
As causas que podem desencadear a indisciplina escolar tais como: a educação
familiar e cultural, as frustração, o tipo de prática pedagógica utilizada pela escola, entre
outros. Hoje, a comunidade escolar e os professores se queixam muito dos alunos
indisciplinados; os alunos não se concentram nos conteúdos e acabam trazendo
transtornos em sala de aula. Precisamos resgatar em nosso aluno o prazer de aprender e
devemos ser parceiros no processo de ensino-aprendizagem.
OBS: E necessário que todos os alunos tragam o Guia do Estudante. Não
esqueça, vai ser muito importante! 37

UO: CAMPO GRANDE

UO: CAMPO GRANDE

Curso TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO B
COMUNICADO

Curso TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO B
COMUNICADO

Prezado(a) ALEXSANDRO ARRUDA
A escola sofre reflexos do meio que está inserida. O problema disciplinar é
frequentemente, repercutidos nos conflitos da família e do meio social envolvente. Para
tanto amanhã (20/03/2013 às 20h20min) na nossa escola haverá uma importante reunião
onde faremos uma reflexão sobre as diretrizes estabelecidas no GUIA DO ESTUDANTE.
As causas que podem desencadear a indisciplina escolar tais como: a educação
familiar e cultural, as frustração, o tipo de prática pedagógica utilizada pela escola, entre
outros. Hoje, a comunidade escolar e os professores se queixam muito dos alunos
indisciplinados; os alunos não se concentram nos conteúdos e acabam trazendo
transtornos em sala de aula. Precisamos resgatar em nosso aluno o prazer de aprender e
devemos ser parceiros no processo de ensino-aprendizagem.
OBS: E necessário que todos os alunos tragam o Guia do Estudante. Não
esqueça, vai ser muito importante! 2

Prezado(a) EDUARDO HENRIQUE SANTOS DA SILVA
A escola sofre reflexos do meio que está inserida. O problema disciplinar é
frequentemente, repercutidos nos conflitos da família e do meio social envolvente. Para
tanto amanhã (20/03/2013 às 20h20min) na nossa escola haverá uma importante reunião
onde faremos uma reflexão sobre as diretrizes estabelecidas no GUIA DO ESTUDANTE.
As causas que podem desencadear a indisciplina escolar tais como: a educação
familiar e cultural, as frustração, o tipo de prática pedagógica utilizada pela escola, entre
outros. Hoje, a comunidade escolar e os professores se queixam muito dos alunos
indisciplinados; os alunos não se concentram nos conteúdos e acabam trazendo
transtornos em sala de aula. Precisamos resgatar em nosso aluno o prazer de aprender e
devemos ser parceiros no processo de ensino-aprendizagem.
OBS: E necessário que todos os alunos tragam o Guia do Estudante. Não
esqueça, vai ser muito importante! 14

UO: CAMPO GRANDE

UO: CAMPO GRANDE

Curso TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO B
COMUNICADO

Curso TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO B
COMUNICADO

Prezado(a) LAIZA MIRANDA RIBEIRO
A escola sofre reflexos do meio que está inserida. O problema disciplinar é
frequentemente, repercutidos nos conflitos da família e do meio social envolvente. Para
tanto amanhã (20/03/2013 às 20h20min) na nossa escola haverá uma importante reunião
onde faremos uma reflexão sobre as diretrizes estabelecidas no GUIA DO ESTUDANTE.
As causas que podem desencadear a indisciplina escolar tais como: a educação
familiar e cultural, as frustração, o tipo de prática pedagógica utilizada pela escola, entre
outros. Hoje, a comunidade escolar e os professores se queixam muito dos alunos
indisciplinados; os alunos não se concentram nos conteúdos e acabam trazendo
transtornos em sala de aula. Precisamos resgatar em nosso aluno o prazer de aprender e
devemos ser parceiros no processo de ensino-aprendizagem.
OBS: E necessário que todos os alunos tragam o Guia do Estudante. Não
esqueça, vai ser muito importante! 26

Prezado(a) RAFAELLA FRANCO DOS SANTOS
A escola sofre reflexos do meio que está inserida. O problema disciplinar é
frequentemente, repercutidos nos conflitos da família e do meio social envolvente. Para
tanto amanhã (20/03/2013 às 20h20min) na nossa escola haverá uma importante reunião
onde faremos uma reflexão sobre as diretrizes estabelecidas no GUIA DO ESTUDANTE.
As causas que podem desencadear a indisciplina escolar tais como: a educação
familiar e cultural, as frustração, o tipo de prática pedagógica utilizada pela escola, entre
outros. Hoje, a comunidade escolar e os professores se queixam muito dos alunos
indisciplinados; os alunos não se concentram nos conteúdos e acabam trazendo
transtornos em sala de aula. Precisamos resgatar em nosso aluno o prazer de aprender e
devemos ser parceiros no processo de ensino-aprendizagem.
OBS: E necessário que todos os alunos tragam o Guia do Estudante. Não
esqueça, vai ser muito importante! 38

UO: CAMPO GRANDE

UO: CAMPO GRANDE

Curso TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO B
COMUNICADO

Curso TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO B
COMUNICADO

Prezado(a) ALINE SODRE DE SOUZA
A escola sofre reflexos do meio que está inserida. O problema disciplinar é
frequentemente, repercutidos nos conflitos da família e do meio social envolvente. Para
tanto amanhã (20/03/2013 às 20h20min) na nossa escola haverá uma importante reunião
onde faremos uma reflexão sobre as diretrizes estabelecidas no GUIA DO ESTUDANTE.
As causas que podem desencadear a indisciplina escolar tais como: a educação
familiar e cultural, as frustração, o tipo de prática pedagógica utilizada pela escola, entre
outros. Hoje, a comunidade escolar e os professores se queixam muito dos alunos
indisciplinados; os alunos não se concentram nos conteúdos e acabam trazendo
transtornos em sala de aula. Precisamos resgatar em nosso aluno o prazer de aprender e
devemos ser parceiros no processo de ensino-aprendizagem.
OBS: E necessário que todos os alunos tragam o Guia do Estudante. Não
esqueça, vai ser muito importante! 3

Prezado(a) ERIKA ALESSANDRA MARTINS
A escola sofre reflexos do meio que está inserida. O problema disciplinar é
frequentemente, repercutidos nos conflitos da família e do meio social envolvente. Para
tanto amanhã (20/03/2013 às 20h20min) na nossa escola haverá uma importante reunião
onde faremos uma reflexão sobre as diretrizes estabelecidas no GUIA DO ESTUDANTE.
As causas que podem desencadear a indisciplina escolar tais como: a educação
familiar e cultural, as frustração, o tipo de prática pedagógica utilizada pela escola, entre
outros. Hoje, a comunidade escolar e os professores se queixam muito dos alunos
indisciplinados; os alunos não se concentram nos conteúdos e acabam trazendo
transtornos em sala de aula. Precisamos resgatar em nosso aluno o prazer de aprender e
devemos ser parceiros no processo de ensino-aprendizagem.
OBS: E necessário que todos os alunos tragam o Guia do Estudante. Não
esqueça, vai ser muito importante! 15

UO: CAMPO GRANDE

UO: CAMPO GRANDE

Curso TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO B
COMUNICADO

Curso TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO B
COMUNICADO

Prezado(a) LARA LISBOA ROCHA
A escola sofre reflexos do meio que está inserida. O problema disciplinar é
frequentemente, repercutidos nos conflitos da família e do meio social envolvente. Para
tanto amanhã (20/03/2013 às 20h20min) na nossa escola haverá uma importante reunião
onde faremos uma reflexão sobre as diretrizes estabelecidas no GUIA DO ESTUDANTE.
As causas que podem desencadear a indisciplina escolar tais como: a educação
familiar e cultural, as frustração, o tipo de prática pedagógica utilizada pela escola, entre
outros. Hoje, a comunidade escolar e os professores se queixam muito dos alunos
indisciplinados; os alunos não se concentram nos conteúdos e acabam trazendo
transtornos em sala de aula. Precisamos resgatar em nosso aluno o prazer de aprender e
devemos ser parceiros no processo de ensino-aprendizagem.
OBS: E necessário que todos os alunos tragam o Guia do Estudante. Não
esqueça, vai ser muito importante! 27

Prezado(a) RAILANDER GARCIA ANDRADE
A escola sofre reflexos do meio que está inserida. O problema disciplinar é
frequentemente, repercutidos nos conflitos da família e do meio social envolvente. Para
tanto amanhã (20/03/2013 às 20h20min) na nossa escola haverá uma importante reunião
onde faremos uma reflexão sobre as diretrizes estabelecidas no GUIA DO ESTUDANTE.
As causas que podem desencadear a indisciplina escolar tais como: a educação
familiar e cultural, as frustração, o tipo de prática pedagógica utilizada pela escola, entre
outros. Hoje, a comunidade escolar e os professores se queixam muito dos alunos
indisciplinados; os alunos não se concentram nos conteúdos e acabam trazendo
transtornos em sala de aula. Precisamos resgatar em nosso aluno o prazer de aprender e
devemos ser parceiros no processo de ensino-aprendizagem.
OBS: E necessário que todos os alunos tragam o Guia do Estudante. Não
esqueça, vai ser muito importante! 39

UO: CAMPO GRANDE

UO: CAMPO GRANDE

Curso TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO B
COMUNICADO

Curso TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO B
COMUNICADO

Prezado(a) ALLAN FLORA DA SILVA
A escola sofre reflexos do meio que está inserida. O problema disciplinar é
frequentemente, repercutidos nos conflitos da família e do meio social envolvente. Para
tanto amanhã (20/03/2013 às 20h20min) na nossa escola haverá uma importante reunião
onde faremos uma reflexão sobre as diretrizes estabelecidas no GUIA DO ESTUDANTE.
As causas que podem desencadear a indisciplina escolar tais como: a educação
familiar e cultural, as frustração, o tipo de prática pedagógica utilizada pela escola, entre
outros. Hoje, a comunidade escolar e os professores se queixam muito dos alunos
indisciplinados; os alunos não se concentram nos conteúdos e acabam trazendo
transtornos em sala de aula. Precisamos resgatar em nosso aluno o prazer de aprender e
devemos ser parceiros no processo de ensino-aprendizagem.
OBS: E necessário que todos os alunos tragam o Guia do Estudante. Não
esqueça, vai ser muito importante! 4

Prezado(a) GABRIELA DE SOUZA LOPES
A escola sofre reflexos do meio que está inserida. O problema disciplinar é
frequentemente, repercutidos nos conflitos da família e do meio social envolvente. Para
tanto amanhã (20/03/2013 às 20h20min) na nossa escola haverá uma importante reunião
onde faremos uma reflexão sobre as diretrizes estabelecidas no GUIA DO ESTUDANTE.
As causas que podem desencadear a indisciplina escolar tais como: a educação
familiar e cultural, as frustração, o tipo de prática pedagógica utilizada pela escola, entre
outros. Hoje, a comunidade escolar e os professores se queixam muito dos alunos
indisciplinados; os alunos não se concentram nos conteúdos e acabam trazendo
transtornos em sala de aula. Precisamos resgatar em nosso aluno o prazer de aprender e
devemos ser parceiros no processo de ensino-aprendizagem.
OBS: E necessário que todos os alunos tragam o Guia do Estudante. Não
esqueça, vai ser muito importante! 16

UO: CAMPO GRANDE

UO: CAMPO GRANDE

Curso TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO B
COMUNICADO

Curso TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO B
COMUNICADO

Prezado(a) LAYZA NUNES MARTINS
A escola sofre reflexos do meio que está inserida. O problema disciplinar é
frequentemente, repercutidos nos conflitos da família e do meio social envolvente. Para
tanto amanhã (20/03/2013 às 20h20min) na nossa escola haverá uma importante reunião
onde faremos uma reflexão sobre as diretrizes estabelecidas no GUIA DO ESTUDANTE.
As causas que podem desencadear a indisciplina escolar tais como: a educação
familiar e cultural, as frustração, o tipo de prática pedagógica utilizada pela escola, entre
outros. Hoje, a comunidade escolar e os professores se queixam muito dos alunos
indisciplinados; os alunos não se concentram nos conteúdos e acabam trazendo
transtornos em sala de aula. Precisamos resgatar em nosso aluno o prazer de aprender e
devemos ser parceiros no processo de ensino-aprendizagem.
OBS: E necessário que todos os alunos tragam o Guia do Estudante. Não
esqueça, vai ser muito importante! 28

Prezado(a) RAYANE MATOS DOMINGUES
A escola sofre reflexos do meio que está inserida. O problema disciplinar é
frequentemente, repercutidos nos conflitos da família e do meio social envolvente. Para
tanto amanhã (20/03/2013 às 20h20min) na nossa escola haverá uma importante reunião
onde faremos uma reflexão sobre as diretrizes estabelecidas no GUIA DO ESTUDANTE.
As causas que podem desencadear a indisciplina escolar tais como: a educação
familiar e cultural, as frustração, o tipo de prática pedagógica utilizada pela escola, entre
outros. Hoje, a comunidade escolar e os professores se queixam muito dos alunos
indisciplinados; os alunos não se concentram nos conteúdos e acabam trazendo
transtornos em sala de aula. Precisamos resgatar em nosso aluno o prazer de aprender e
devemos ser parceiros no processo de ensino-aprendizagem.
OBS: E necessário que todos os alunos tragam o Guia do Estudante. Não
esqueça, vai ser muito importante! 40

UO: CAMPO GRANDE

UO: CAMPO GRANDE

Curso TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO B
COMUNICADO

Curso TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO B
COMUNICADO

Prezado(a) AMANDA DE FARIAS HOMEM
A escola sofre reflexos do meio que está inserida. O problema disciplinar é
frequentemente, repercutidos nos conflitos da família e do meio social envolvente. Para
tanto amanhã (20/03/2013 às 20h20min) na nossa escola haverá uma importante reunião
onde faremos uma reflexão sobre as diretrizes estabelecidas no GUIA DO ESTUDANTE.
As causas que podem desencadear a indisciplina escolar tais como: a educação
familiar e cultural, as frustração, o tipo de prática pedagógica utilizada pela escola, entre
outros. Hoje, a comunidade escolar e os professores se queixam muito dos alunos
indisciplinados; os alunos não se concentram nos conteúdos e acabam trazendo
transtornos em sala de aula. Precisamos resgatar em nosso aluno o prazer de aprender e
devemos ser parceiros no processo de ensino-aprendizagem.
OBS: E necessário que todos os alunos tragam o Guia do Estudante. Não
esqueça, vai ser muito importante! 5

Prezado(a) GEOVANE SCHIMITBERGER
A escola sofre reflexos do meio que está inserida. O problema disciplinar é
frequentemente, repercutidos nos conflitos da família e do meio social envolvente. Para
tanto amanhã (20/03/2013 às 20h20min) na nossa escola haverá uma importante reunião
onde faremos uma reflexão sobre as diretrizes estabelecidas no GUIA DO ESTUDANTE.
As causas que podem desencadear a indisciplina escolar tais como: a educação
familiar e cultural, as frustração, o tipo de prática pedagógica utilizada pela escola, entre
outros. Hoje, a comunidade escolar e os professores se queixam muito dos alunos
indisciplinados; os alunos não se concentram nos conteúdos e acabam trazendo
transtornos em sala de aula. Precisamos resgatar em nosso aluno o prazer de aprender e
devemos ser parceiros no processo de ensino-aprendizagem.
OBS: E necessário que todos os alunos tragam o Guia do Estudante. Não
esqueça, vai ser muito importante! 17

UO: CAMPO GRANDE

UO: CAMPO GRANDE

Curso TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO B
COMUNICADO

Curso TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO B
COMUNICADO

Prezado(a) LEONARDO PEREIRA GOMES
A escola sofre reflexos do meio que está inserida. O problema disciplinar é
frequentemente, repercutidos nos conflitos da família e do meio social envolvente. Para
tanto amanhã (20/03/2013 às 20h20min) na nossa escola haverá uma importante reunião
onde faremos uma reflexão sobre as diretrizes estabelecidas no GUIA DO ESTUDANTE.
As causas que podem desencadear a indisciplina escolar tais como: a educação
familiar e cultural, as frustração, o tipo de prática pedagógica utilizada pela escola, entre
outros. Hoje, a comunidade escolar e os professores se queixam muito dos alunos
indisciplinados; os alunos não se concentram nos conteúdos e acabam trazendo
transtornos em sala de aula. Precisamos resgatar em nosso aluno o prazer de aprender e
devemos ser parceiros no processo de ensino-aprendizagem.
OBS: E necessário que todos os alunos tragam o Guia do Estudante. Não
esqueça, vai ser muito importante! 29

Prezado(a) RICARDO GOMES BRAGA
A escola sofre reflexos do meio que está inserida. O problema disciplinar é
frequentemente, repercutidos nos conflitos da família e do meio social envolvente. Para
tanto amanhã (20/03/2013 às 20h20min) na nossa escola haverá uma importante reunião
onde faremos uma reflexão sobre as diretrizes estabelecidas no GUIA DO ESTUDANTE.
As causas que podem desencadear a indisciplina escolar tais como: a educação
familiar e cultural, as frustração, o tipo de prática pedagógica utilizada pela escola, entre
outros. Hoje, a comunidade escolar e os professores se queixam muito dos alunos
indisciplinados; os alunos não se concentram nos conteúdos e acabam trazendo
transtornos em sala de aula. Precisamos resgatar em nosso aluno o prazer de aprender e
devemos ser parceiros no processo de ensino-aprendizagem.
OBS: E necessário que todos os alunos tragam o Guia do Estudante. Não
esqueça, vai ser muito importante! 41
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Prezado(a) AMANDA PORFIRIO DA SILVA
A escola sofre reflexos do meio que está inserida. O problema disciplinar é
frequentemente, repercutidos nos conflitos da família e do meio social envolvente. Para
tanto amanhã (20/03/2013 às 20h20min) na nossa escola haverá uma importante reunião
onde faremos uma reflexão sobre as diretrizes estabelecidas no GUIA DO ESTUDANTE.
As causas que podem desencadear a indisciplina escolar tais como: a educação
familiar e cultural, as frustração, o tipo de prática pedagógica utilizada pela escola, entre
outros. Hoje, a comunidade escolar e os professores se queixam muito dos alunos
indisciplinados; os alunos não se concentram nos conteúdos e acabam trazendo
transtornos em sala de aula. Precisamos resgatar em nosso aluno o prazer de aprender e
devemos ser parceiros no processo de ensino-aprendizagem.
OBS: E necessário que todos os alunos tragam o Guia do Estudante. Não
esqueça, vai ser muito importante! 6

Prezado(a) GISLEINE SILVA SANTANA
A escola sofre reflexos do meio que está inserida. O problema disciplinar é
frequentemente, repercutidos nos conflitos da família e do meio social envolvente. Para
tanto amanhã (20/03/2013 às 20h20min) na nossa escola haverá uma importante reunião
onde faremos uma reflexão sobre as diretrizes estabelecidas no GUIA DO ESTUDANTE.
As causas que podem desencadear a indisciplina escolar tais como: a educação
familiar e cultural, as frustração, o tipo de prática pedagógica utilizada pela escola, entre
outros. Hoje, a comunidade escolar e os professores se queixam muito dos alunos
indisciplinados; os alunos não se concentram nos conteúdos e acabam trazendo
transtornos em sala de aula. Precisamos resgatar em nosso aluno o prazer de aprender e
devemos ser parceiros no processo de ensino-aprendizagem.
OBS: E necessário que todos os alunos tragam o Guia do Estudante. Não
esqueça, vai ser muito importante! 18
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Prezado(a) LORENA DE JESUS DIAS
A escola sofre reflexos do meio que está inserida. O problema disciplinar é
frequentemente, repercutidos nos conflitos da família e do meio social envolvente. Para
tanto amanhã (20/03/2013 às 20h20min) na nossa escola haverá uma importante reunião
onde faremos uma reflexão sobre as diretrizes estabelecidas no GUIA DO ESTUDANTE.
As causas que podem desencadear a indisciplina escolar tais como: a educação
familiar e cultural, as frustração, o tipo de prática pedagógica utilizada pela escola, entre
outros. Hoje, a comunidade escolar e os professores se queixam muito dos alunos
indisciplinados; os alunos não se concentram nos conteúdos e acabam trazendo
transtornos em sala de aula. Precisamos resgatar em nosso aluno o prazer de aprender e
devemos ser parceiros no processo de ensino-aprendizagem.
OBS: E necessário que todos os alunos tragam o Guia do Estudante. Não
esqueça, vai ser muito importante! 30

Prezado(a) RICHARD GOMES DE OLIVEIRA
A escola sofre reflexos do meio que está inserida. O problema disciplinar é
frequentemente, repercutidos nos conflitos da família e do meio social envolvente. Para
tanto amanhã (20/03/2013 às 20h20min) na nossa escola haverá uma importante reunião
onde faremos uma reflexão sobre as diretrizes estabelecidas no GUIA DO ESTUDANTE.
As causas que podem desencadear a indisciplina escolar tais como: a educação
familiar e cultural, as frustração, o tipo de prática pedagógica utilizada pela escola, entre
outros. Hoje, a comunidade escolar e os professores se queixam muito dos alunos
indisciplinados; os alunos não se concentram nos conteúdos e acabam trazendo
transtornos em sala de aula. Precisamos resgatar em nosso aluno o prazer de aprender e
devemos ser parceiros no processo de ensino-aprendizagem.
OBS: E necessário que todos os alunos tragam o Guia do Estudante. Não
esqueça, vai ser muito importante! 42
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Prezado(a) ARIANY MARCELINO FABIANO
A escola sofre reflexos do meio que está inserida. O problema disciplinar é
frequentemente, repercutidos nos conflitos da família e do meio social envolvente. Para
tanto amanhã (20/03/2013 às 20h20min) na nossa escola haverá uma importante reunião
onde faremos uma reflexão sobre as diretrizes estabelecidas no GUIA DO ESTUDANTE.
As causas que podem desencadear a indisciplina escolar tais como: a educação
familiar e cultural, as frustração, o tipo de prática pedagógica utilizada pela escola, entre
outros. Hoje, a comunidade escolar e os professores se queixam muito dos alunos
indisciplinados; os alunos não se concentram nos conteúdos e acabam trazendo
transtornos em sala de aula. Precisamos resgatar em nosso aluno o prazer de aprender e
devemos ser parceiros no processo de ensino-aprendizagem.
OBS: E necessário que todos os alunos tragam o Guia do Estudante. Não
esqueça, vai ser muito importante! 7

Prezado(a) GRAZIELLY MOREIRA NASCIMENTO
A escola sofre reflexos do meio que está inserida. O problema disciplinar é
frequentemente, repercutidos nos conflitos da família e do meio social envolvente. Para
tanto amanhã (20/03/2013 às 20h20min) na nossa escola haverá uma importante reunião
onde faremos uma reflexão sobre as diretrizes estabelecidas no GUIA DO ESTUDANTE.
As causas que podem desencadear a indisciplina escolar tais como: a educação
familiar e cultural, as frustração, o tipo de prática pedagógica utilizada pela escola, entre
outros. Hoje, a comunidade escolar e os professores se queixam muito dos alunos
indisciplinados; os alunos não se concentram nos conteúdos e acabam trazendo
transtornos em sala de aula. Precisamos resgatar em nosso aluno o prazer de aprender e
devemos ser parceiros no processo de ensino-aprendizagem.
OBS: E necessário que todos os alunos tragam o Guia do Estudante. Não
esqueça, vai ser muito importante! 19
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Prezado(a) LORRAINE VIEIRA DA SILVA
A escola sofre reflexos do meio que está inserida. O problema disciplinar é
frequentemente, repercutidos nos conflitos da família e do meio social envolvente. Para
tanto amanhã (20/03/2013 às 20h20min) na nossa escola haverá uma importante reunião
onde faremos uma reflexão sobre as diretrizes estabelecidas no GUIA DO ESTUDANTE.
As causas que podem desencadear a indisciplina escolar tais como: a educação
familiar e cultural, as frustração, o tipo de prática pedagógica utilizada pela escola, entre
outros. Hoje, a comunidade escolar e os professores se queixam muito dos alunos
indisciplinados; os alunos não se concentram nos conteúdos e acabam trazendo
transtornos em sala de aula. Precisamos resgatar em nosso aluno o prazer de aprender e
devemos ser parceiros no processo de ensino-aprendizagem.
OBS: E necessário que todos os alunos tragam o Guia do Estudante. Não
esqueça, vai ser muito importante! 31

Prezado(a) SAMARA PEREIRA TAVARES
A escola sofre reflexos do meio que está inserida. O problema disciplinar é
frequentemente, repercutidos nos conflitos da família e do meio social envolvente. Para
tanto amanhã (20/03/2013 às 20h20min) na nossa escola haverá uma importante reunião
onde faremos uma reflexão sobre as diretrizes estabelecidas no GUIA DO ESTUDANTE.
As causas que podem desencadear a indisciplina escolar tais como: a educação
familiar e cultural, as frustração, o tipo de prática pedagógica utilizada pela escola, entre
outros. Hoje, a comunidade escolar e os professores se queixam muito dos alunos
indisciplinados; os alunos não se concentram nos conteúdos e acabam trazendo
transtornos em sala de aula. Precisamos resgatar em nosso aluno o prazer de aprender e
devemos ser parceiros no processo de ensino-aprendizagem.
OBS: E necessário que todos os alunos tragam o Guia do Estudante. Não
esqueça, vai ser muito importante! 43
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Prezado(a) BRENDA RODRIGUES DE AZEVEDO
A escola sofre reflexos do meio que está inserida. O problema disciplinar é
frequentemente, repercutidos nos conflitos da família e do meio social envolvente. Para
tanto amanhã (20/03/2013 às 20h20min) na nossa escola haverá uma importante reunião
onde faremos uma reflexão sobre as diretrizes estabelecidas no GUIA DO ESTUDANTE.
As causas que podem desencadear a indisciplina escolar tais como: a educação
familiar e cultural, as frustração, o tipo de prática pedagógica utilizada pela escola, entre
outros. Hoje, a comunidade escolar e os professores se queixam muito dos alunos
indisciplinados; os alunos não se concentram nos conteúdos e acabam trazendo
transtornos em sala de aula. Precisamos resgatar em nosso aluno o prazer de aprender e
devemos ser parceiros no processo de ensino-aprendizagem.
OBS: E necessário que todos os alunos tragam o Guia do Estudante. Não
esqueça, vai ser muito importante! 8

Prezado(a) HEVERTON MONTEIRO MERLO
A escola sofre reflexos do meio que está inserida. O problema disciplinar é
frequentemente, repercutidos nos conflitos da família e do meio social envolvente. Para
tanto amanhã (20/03/2013 às 20h20min) na nossa escola haverá uma importante reunião
onde faremos uma reflexão sobre as diretrizes estabelecidas no GUIA DO ESTUDANTE.
As causas que podem desencadear a indisciplina escolar tais como: a educação
familiar e cultural, as frustração, o tipo de prática pedagógica utilizada pela escola, entre
outros. Hoje, a comunidade escolar e os professores se queixam muito dos alunos
indisciplinados; os alunos não se concentram nos conteúdos e acabam trazendo
transtornos em sala de aula. Precisamos resgatar em nosso aluno o prazer de aprender e
devemos ser parceiros no processo de ensino-aprendizagem.
OBS: E necessário que todos os alunos tragam o Guia do Estudante. Não
esqueça, vai ser muito importante! 20
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Prezado(a) LORRAYNE OLIVEIRA DE SOUZA
A escola sofre reflexos do meio que está inserida. O problema disciplinar é
frequentemente, repercutidos nos conflitos da família e do meio social envolvente. Para
tanto amanhã (20/03/2013 às 20h20min) na nossa escola haverá uma importante reunião
onde faremos uma reflexão sobre as diretrizes estabelecidas no GUIA DO ESTUDANTE.
As causas que podem desencadear a indisciplina escolar tais como: a educação
familiar e cultural, as frustração, o tipo de prática pedagógica utilizada pela escola, entre
outros. Hoje, a comunidade escolar e os professores se queixam muito dos alunos
indisciplinados; os alunos não se concentram nos conteúdos e acabam trazendo
transtornos em sala de aula. Precisamos resgatar em nosso aluno o prazer de aprender e
devemos ser parceiros no processo de ensino-aprendizagem.
OBS: E necessário que todos os alunos tragam o Guia do Estudante. Não
esqueça, vai ser muito importante! 32

Prezado(a) SARA TAGARRO DE MEDEIROS
A escola sofre reflexos do meio que está inserida. O problema disciplinar é
frequentemente, repercutidos nos conflitos da família e do meio social envolvente. Para
tanto amanhã (20/03/2013 às 20h20min) na nossa escola haverá uma importante reunião
onde faremos uma reflexão sobre as diretrizes estabelecidas no GUIA DO ESTUDANTE.
As causas que podem desencadear a indisciplina escolar tais como: a educação
familiar e cultural, as frustração, o tipo de prática pedagógica utilizada pela escola, entre
outros. Hoje, a comunidade escolar e os professores se queixam muito dos alunos
indisciplinados; os alunos não se concentram nos conteúdos e acabam trazendo
transtornos em sala de aula. Precisamos resgatar em nosso aluno o prazer de aprender e
devemos ser parceiros no processo de ensino-aprendizagem.
OBS: E necessário que todos os alunos tragam o Guia do Estudante. Não
esqueça, vai ser muito importante! 44
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Prezado(a) DAIANA FERREIRA SILVA
A escola sofre reflexos do meio que está inserida. O problema disciplinar é
frequentemente, repercutidos nos conflitos da família e do meio social envolvente. Para
tanto amanhã (20/03/2013 às 20h20min) na nossa escola haverá uma importante reunião
onde faremos uma reflexão sobre as diretrizes estabelecidas no GUIA DO ESTUDANTE.
As causas que podem desencadear a indisciplina escolar tais como: a educação
familiar e cultural, as frustração, o tipo de prática pedagógica utilizada pela escola, entre
outros. Hoje, a comunidade escolar e os professores se queixam muito dos alunos
indisciplinados; os alunos não se concentram nos conteúdos e acabam trazendo
transtornos em sala de aula. Precisamos resgatar em nosso aluno o prazer de aprender e
devemos ser parceiros no processo de ensino-aprendizagem.
OBS: E necessário que todos os alunos tragam o Guia do Estudante. Não
esqueça, vai ser muito importante! 9

Prezado(a) INGRID ROSA BORGES
A escola sofre reflexos do meio que está inserida. O problema disciplinar é
frequentemente, repercutidos nos conflitos da família e do meio social envolvente. Para
tanto amanhã (20/03/2013 às 20h20min) na nossa escola haverá uma importante reunião
onde faremos uma reflexão sobre as diretrizes estabelecidas no GUIA DO ESTUDANTE.
As causas que podem desencadear a indisciplina escolar tais como: a educação
familiar e cultural, as frustração, o tipo de prática pedagógica utilizada pela escola, entre
outros. Hoje, a comunidade escolar e os professores se queixam muito dos alunos
indisciplinados; os alunos não se concentram nos conteúdos e acabam trazendo
transtornos em sala de aula. Precisamos resgatar em nosso aluno o prazer de aprender e
devemos ser parceiros no processo de ensino-aprendizagem.
OBS: E necessário que todos os alunos tragam o Guia do Estudante. Não
esqueça, vai ser muito importante! 21
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Prezado(a) LUANA LIMA DE MORAES
A escola sofre reflexos do meio que está inserida. O problema disciplinar é
frequentemente, repercutidos nos conflitos da família e do meio social envolvente. Para
tanto amanhã (20/03/2013 às 20h20min) na nossa escola haverá uma importante reunião
onde faremos uma reflexão sobre as diretrizes estabelecidas no GUIA DO ESTUDANTE.
As causas que podem desencadear a indisciplina escolar tais como: a educação
familiar e cultural, as frustração, o tipo de prática pedagógica utilizada pela escola, entre
outros. Hoje, a comunidade escolar e os professores se queixam muito dos alunos
indisciplinados; os alunos não se concentram nos conteúdos e acabam trazendo
transtornos em sala de aula. Precisamos resgatar em nosso aluno o prazer de aprender e
devemos ser parceiros no processo de ensino-aprendizagem.
OBS: E necessário que todos os alunos tragam o Guia do Estudante. Não
esqueça, vai ser muito importante! 33

Prezado(a) SCARLETH NUNES BARBOSA
A escola sofre reflexos do meio que está inserida. O problema disciplinar é
frequentemente, repercutidos nos conflitos da família e do meio social envolvente. Para
tanto amanhã (20/03/2013 às 20h20min) na nossa escola haverá uma importante reunião
onde faremos uma reflexão sobre as diretrizes estabelecidas no GUIA DO ESTUDANTE.
As causas que podem desencadear a indisciplina escolar tais como: a educação
familiar e cultural, as frustração, o tipo de prática pedagógica utilizada pela escola, entre
outros. Hoje, a comunidade escolar e os professores se queixam muito dos alunos
indisciplinados; os alunos não se concentram nos conteúdos e acabam trazendo
transtornos em sala de aula. Precisamos resgatar em nosso aluno o prazer de aprender e
devemos ser parceiros no processo de ensino-aprendizagem.
OBS: E necessário que todos os alunos tragam o Guia do Estudante. Não
esqueça, vai ser muito importante! 45
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Prezado(a) DANILLO DAMASIO SERAFIM SILVA
A escola sofre reflexos do meio que está inserida. O problema disciplinar é
frequentemente, repercutidos nos conflitos da família e do meio social envolvente. Para
tanto amanhã (20/03/2013 às 20h20min) na nossa escola haverá uma importante reunião
onde faremos uma reflexão sobre as diretrizes estabelecidas no GUIA DO ESTUDANTE.
As causas que podem desencadear a indisciplina escolar tais como: a educação
familiar e cultural, as frustração, o tipo de prática pedagógica utilizada pela escola, entre
outros. Hoje, a comunidade escolar e os professores se queixam muito dos alunos
indisciplinados; os alunos não se concentram nos conteúdos e acabam trazendo
transtornos em sala de aula. Precisamos resgatar em nosso aluno o prazer de aprender e
devemos ser parceiros no processo de ensino-aprendizagem.
OBS: E necessário que todos os alunos tragam o Guia do Estudante. Não
esqueça, vai ser muito importante! 10

Prezado(a) JUCIARA OLIVEIRA GALDINO
A escola sofre reflexos do meio que está inserida. O problema disciplinar é
frequentemente, repercutidos nos conflitos da família e do meio social envolvente. Para
tanto amanhã (20/03/2013 às 20h20min) na nossa escola haverá uma importante reunião
onde faremos uma reflexão sobre as diretrizes estabelecidas no GUIA DO ESTUDANTE.
As causas que podem desencadear a indisciplina escolar tais como: a educação
familiar e cultural, as frustração, o tipo de prática pedagógica utilizada pela escola, entre
outros. Hoje, a comunidade escolar e os professores se queixam muito dos alunos
indisciplinados; os alunos não se concentram nos conteúdos e acabam trazendo
transtornos em sala de aula. Precisamos resgatar em nosso aluno o prazer de aprender e
devemos ser parceiros no processo de ensino-aprendizagem.
OBS: E necessário que todos os alunos tragam o Guia do Estudante. Não
esqueça, vai ser muito importante! 22
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Prezado(a) MARCUS VINICIUS MERSCHER ROGRIGUES
A escola sofre reflexos do meio que está inserida. O problema disciplinar é
frequentemente, repercutidos nos conflitos da família e do meio social envolvente. Para
tanto amanhã (20/03/2013 às 20h20min) na nossa escola haverá uma importante reunião
onde faremos uma reflexão sobre as diretrizes estabelecidas no GUIA DO ESTUDANTE.
As causas que podem desencadear a indisciplina escolar tais como: a educação
familiar e cultural, as frustração, o tipo de prática pedagógica utilizada pela escola, entre
outros. Hoje, a comunidade escolar e os professores se queixam muito dos alunos
indisciplinados; os alunos não se concentram nos conteúdos e acabam trazendo
transtornos em sala de aula. Precisamos resgatar em nosso aluno o prazer de aprender e
devemos ser parceiros no processo de ensino-aprendizagem.
OBS: E necessário que todos os alunos tragam o Guia do Estudante. Não
esqueça, vai ser muito importante! 34

Prezado(a) SUEDA CALANZANI VIEIRA DA SILVA
A escola sofre reflexos do meio que está inserida. O problema disciplinar é
frequentemente, repercutidos nos conflitos da família e do meio social envolvente. Para
tanto amanhã (20/03/2013 às 20h20min) na nossa escola haverá uma importante reunião
onde faremos uma reflexão sobre as diretrizes estabelecidas no GUIA DO ESTUDANTE.
As causas que podem desencadear a indisciplina escolar tais como: a educação
familiar e cultural, as frustração, o tipo de prática pedagógica utilizada pela escola, entre
outros. Hoje, a comunidade escolar e os professores se queixam muito dos alunos
indisciplinados; os alunos não se concentram nos conteúdos e acabam trazendo
transtornos em sala de aula. Precisamos resgatar em nosso aluno o prazer de aprender e
devemos ser parceiros no processo de ensino-aprendizagem.
OBS: E necessário que todos os alunos tragam o Guia do Estudante. Não
esqueça, vai ser muito importante! 46
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Prezado(a) DEIVID PINHEIRO RIBEIRO
A escola sofre reflexos do meio que está inserida. O problema disciplinar é
frequentemente, repercutidos nos conflitos da família e do meio social envolvente. Para
tanto amanhã (20/03/2013 às 20h20min) na nossa escola haverá uma importante reunião
onde faremos uma reflexão sobre as diretrizes estabelecidas no GUIA DO ESTUDANTE.
As causas que podem desencadear a indisciplina escolar tais como: a educação
familiar e cultural, as frustração, o tipo de prática pedagógica utilizada pela escola, entre
outros. Hoje, a comunidade escolar e os professores se queixam muito dos alunos
indisciplinados; os alunos não se concentram nos conteúdos e acabam trazendo
transtornos em sala de aula. Precisamos resgatar em nosso aluno o prazer de aprender e
devemos ser parceiros no processo de ensino-aprendizagem.
OBS: E necessário que todos os alunos tragam o Guia do Estudante. Não
esqueça, vai ser muito importante! 11

Prezado(a) KAMILLA GARCIA LACERDA
A escola sofre reflexos do meio que está inserida. O problema disciplinar é
frequentemente, repercutidos nos conflitos da família e do meio social envolvente. Para
tanto amanhã (20/03/2013 às 20h20min) na nossa escola haverá uma importante reunião
onde faremos uma reflexão sobre as diretrizes estabelecidas no GUIA DO ESTUDANTE.
As causas que podem desencadear a indisciplina escolar tais como: a educação
familiar e cultural, as frustração, o tipo de prática pedagógica utilizada pela escola, entre
outros. Hoje, a comunidade escolar e os professores se queixam muito dos alunos
indisciplinados; os alunos não se concentram nos conteúdos e acabam trazendo
transtornos em sala de aula. Precisamos resgatar em nosso aluno o prazer de aprender e
devemos ser parceiros no processo de ensino-aprendizagem.
OBS: E necessário que todos os alunos tragam o Guia do Estudante. Não
esqueça, vai ser muito importante! 23

UO: CAMPO GRANDE
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Prezado(a) MICHELE ALVES PIMENTEL DA VITORIA
A escola sofre reflexos do meio que está inserida. O problema disciplinar é
frequentemente, repercutidos nos conflitos da família e do meio social envolvente. Para
tanto amanhã (20/03/2013 às 20h20min) na nossa escola haverá uma importante reunião
onde faremos uma reflexão sobre as diretrizes estabelecidas no GUIA DO ESTUDANTE.
As causas que podem desencadear a indisciplina escolar tais como: a educação
familiar e cultural, as frustração, o tipo de prática pedagógica utilizada pela escola, entre
outros. Hoje, a comunidade escolar e os professores se queixam muito dos alunos
indisciplinados; os alunos não se concentram nos conteúdos e acabam trazendo
transtornos em sala de aula. Precisamos resgatar em nosso aluno o prazer de aprender e
devemos ser parceiros no processo de ensino-aprendizagem.
OBS: E necessário que todos os alunos tragam o Guia do Estudante. Não
esqueça, vai ser muito importante! 35

Prezado(a) TAISA BENEDITO PEREIRA
A escola sofre reflexos do meio que está inserida. O problema disciplinar é
frequentemente, repercutidos nos conflitos da família e do meio social envolvente. Para
tanto amanhã (20/03/2013 às 20h20min) na nossa escola haverá uma importante reunião
onde faremos uma reflexão sobre as diretrizes estabelecidas no GUIA DO ESTUDANTE.
As causas que podem desencadear a indisciplina escolar tais como: a educação
familiar e cultural, as frustração, o tipo de prática pedagógica utilizada pela escola, entre
outros. Hoje, a comunidade escolar e os professores se queixam muito dos alunos
indisciplinados; os alunos não se concentram nos conteúdos e acabam trazendo
transtornos em sala de aula. Precisamos resgatar em nosso aluno o prazer de aprender e
devemos ser parceiros no processo de ensino-aprendizagem.
OBS: E necessário que todos os alunos tragam o Guia do Estudante. Não
esqueça, vai ser muito importante! 47
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Prezado(a) DORATH BARBOSA DE ARAUJO
A escola sofre reflexos do meio que está inserida. O problema disciplinar é
frequentemente, repercutidos nos conflitos da família e do meio social envolvente. Para
tanto amanhã (20/03/2013 às 20h20min) na nossa escola haverá uma importante reunião
onde faremos uma reflexão sobre as diretrizes estabelecidas no GUIA DO ESTUDANTE.
As causas que podem desencadear a indisciplina escolar tais como: a educação
familiar e cultural, as frustração, o tipo de prática pedagógica utilizada pela escola, entre
outros. Hoje, a comunidade escolar e os professores se queixam muito dos alunos
indisciplinados; os alunos não se concentram nos conteúdos e acabam trazendo
transtornos em sala de aula. Precisamos resgatar em nosso aluno o prazer de aprender e
devemos ser parceiros no processo de ensino-aprendizagem.
OBS: E necessário que todos os alunos tragam o Guia do Estudante. Não
esqueça, vai ser muito importante! 12

Prezado(a) KELLY CRISTINA INNOCENCIO SILVEIRA
A escola sofre reflexos do meio que está inserida. O problema disciplinar é
frequentemente, repercutidos nos conflitos da família e do meio social envolvente. Para
tanto amanhã (20/03/2013 às 20h20min) na nossa escola haverá uma importante reunião
onde faremos uma reflexão sobre as diretrizes estabelecidas no GUIA DO ESTUDANTE.
As causas que podem desencadear a indisciplina escolar tais como: a educação
familiar e cultural, as frustração, o tipo de prática pedagógica utilizada pela escola, entre
outros. Hoje, a comunidade escolar e os professores se queixam muito dos alunos
indisciplinados; os alunos não se concentram nos conteúdos e acabam trazendo
transtornos em sala de aula. Precisamos resgatar em nosso aluno o prazer de aprender e
devemos ser parceiros no processo de ensino-aprendizagem.
OBS: E necessário que todos os alunos tragam o Guia do Estudante. Não
esqueça, vai ser muito importante! 24

UO: CAMPO GRANDE
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Prezado(a) NAGILA DE SOUZA BARCELOS
A escola sofre reflexos do meio que está inserida. O problema disciplinar é
frequentemente, repercutidos nos conflitos da família e do meio social envolvente. Para
tanto amanhã (20/03/2013 às 20h20min) na nossa escola haverá uma importante reunião
onde faremos uma reflexão sobre as diretrizes estabelecidas no GUIA DO ESTUDANTE.
As causas que podem desencadear a indisciplina escolar tais como: a educação
familiar e cultural, as frustração, o tipo de prática pedagógica utilizada pela escola, entre
outros. Hoje, a comunidade escolar e os professores se queixam muito dos alunos
indisciplinados; os alunos não se concentram nos conteúdos e acabam trazendo
transtornos em sala de aula. Precisamos resgatar em nosso aluno o prazer de aprender e
devemos ser parceiros no processo de ensino-aprendizagem.
OBS: E necessário que todos os alunos tragam o Guia do Estudante. Não
esqueça, vai ser muito importante! 36

Prezado(a) YASMIN TOMAZ DO NASCIMENTO
A escola sofre reflexos do meio que está inserida. O problema disciplinar é
frequentemente, repercutidos nos conflitos da família e do meio social envolvente. Para
tanto amanhã (20/03/2013 às 20h20min) na nossa escola haverá uma importante reunião
onde faremos uma reflexão sobre as diretrizes estabelecidas no GUIA DO ESTUDANTE.
As causas que podem desencadear a indisciplina escolar tais como: a educação
familiar e cultural, as frustração, o tipo de prática pedagógica utilizada pela escola, entre
outros. Hoje, a comunidade escolar e os professores se queixam muito dos alunos
indisciplinados; os alunos não se concentram nos conteúdos e acabam trazendo
transtornos em sala de aula. Precisamos resgatar em nosso aluno o prazer de aprender e
devemos ser parceiros no processo de ensino-aprendizagem.
OBS: E necessário que todos os alunos tragam o Guia do Estudante. Não
esqueça, vai ser muito importante! 48

UO: CAMPO GRANDE
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COMUNICADO

Curso TÉCNICO EM QUALIDADE
COMUNICADO

Prezado(a) ALAN FERREIRA DOS SANTOS
A escola sofre reflexos do meio que está inserida. O problema disciplinar é
frequentemente, repercutidos nos conflitos da família e do meio social envolvente. Para
tanto amanhã (20/03/2013 às 20h20min) na nossa escola haverá uma importante reunião
onde faremos uma reflexão sobre as diretrizes estabelecidas no GUIA DO ESTUDANTE.
As causas que podem desencadear a indisciplina escolar tais como: a educação
familiar e cultural, as frustração, o tipo de prática pedagógica utilizada pela escola, entre
outros. Hoje, a comunidade escolar e os professores se queixam muito dos alunos
indisciplinados; os alunos não se concentram nos conteúdos e acabam trazendo
transtornos em sala de aula. Precisamos resgatar em nosso aluno o prazer de aprender e
devemos ser parceiros no processo de ensino-aprendizagem.
OBS: E necessário que todos os alunos tragam o Guia do Estudante. Não
esqueça, vai ser muito importante! 1

Prezado(a) HOZANA BATISTA QUEIROZ
A escola sofre reflexos do meio que está inserida. O problema disciplinar é
frequentemente, repercutidos nos conflitos da família e do meio social envolvente. Para
tanto amanhã (20/03/2013 às 20h20min) na nossa escola haverá uma importante reunião
onde faremos uma reflexão sobre as diretrizes estabelecidas no GUIA DO ESTUDANTE.
As causas que podem desencadear a indisciplina escolar tais como: a educação
familiar e cultural, as frustração, o tipo de prática pedagógica utilizada pela escola, entre
outros. Hoje, a comunidade escolar e os professores se queixam muito dos alunos
indisciplinados; os alunos não se concentram nos conteúdos e acabam trazendo
transtornos em sala de aula. Precisamos resgatar em nosso aluno o prazer de aprender e
devemos ser parceiros no processo de ensino-aprendizagem.
OBS: E necessário que todos os alunos tragam o Guia do Estudante. Não
esqueça, vai ser muito importante! 8

UO: CAMPO GRANDE

UO: CAMPO GRANDE
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Curso TÉCNICO EM QUALIDADE
COMUNICADO

Prezado(a) KEMILE PRISCILA DE SOUZA MACHADO
A escola sofre reflexos do meio que está inserida. O problema disciplinar é
frequentemente, repercutidos nos conflitos da família e do meio social envolvente. Para
tanto amanhã (20/03/2013 às 20h20min) na nossa escola haverá uma importante reunião
onde faremos uma reflexão sobre as diretrizes estabelecidas no GUIA DO ESTUDANTE.
As causas que podem desencadear a indisciplina escolar tais como: a educação
familiar e cultural, as frustração, o tipo de prática pedagógica utilizada pela escola, entre
outros. Hoje, a comunidade escolar e os professores se queixam muito dos alunos
indisciplinados; os alunos não se concentram nos conteúdos e acabam trazendo
transtornos em sala de aula. Precisamos resgatar em nosso aluno o prazer de aprender e
devemos ser parceiros no processo de ensino-aprendizagem.
OBS: E necessário que todos os alunos tragam o Guia do Estudante. Não
esqueça, vai ser muito importante! 15

Prezado(a) RENAN KUTZ DA SILVA DECOTHE
A escola sofre reflexos do meio que está inserida. O problema disciplinar é
frequentemente, repercutidos nos conflitos da família e do meio social envolvente. Para
tanto amanhã (20/03/2013 às 20h20min) na nossa escola haverá uma importante reunião
onde faremos uma reflexão sobre as diretrizes estabelecidas no GUIA DO ESTUDANTE.
As causas que podem desencadear a indisciplina escolar tais como: a educação
familiar e cultural, as frustração, o tipo de prática pedagógica utilizada pela escola, entre
outros. Hoje, a comunidade escolar e os professores se queixam muito dos alunos
indisciplinados; os alunos não se concentram nos conteúdos e acabam trazendo
transtornos em sala de aula. Precisamos resgatar em nosso aluno o prazer de aprender e
devemos ser parceiros no processo de ensino-aprendizagem.
OBS: E necessário que todos os alunos tragam o Guia do Estudante. Não
esqueça, vai ser muito importante! 22

UO: CAMPO GRANDE
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Prezado(a) ANDREZZA RAMOS DA SILVA
A escola sofre reflexos do meio que está inserida. O problema disciplinar é
frequentemente, repercutidos nos conflitos da família e do meio social envolvente. Para
tanto amanhã (20/03/2013 às 20h20min) na nossa escola haverá uma importante reunião
onde faremos uma reflexão sobre as diretrizes estabelecidas no GUIA DO ESTUDANTE.
As causas que podem desencadear a indisciplina escolar tais como: a educação
familiar e cultural, as frustração, o tipo de prática pedagógica utilizada pela escola, entre
outros. Hoje, a comunidade escolar e os professores se queixam muito dos alunos
indisciplinados; os alunos não se concentram nos conteúdos e acabam trazendo
transtornos em sala de aula. Precisamos resgatar em nosso aluno o prazer de aprender e
devemos ser parceiros no processo de ensino-aprendizagem.
OBS: E necessário que todos os alunos tragam o Guia do Estudante. Não
esqueça, vai ser muito importante! 2

Prezado(a) INGRID MONTEIRO RIBEIRO
A escola sofre reflexos do meio que está inserida. O problema disciplinar é
frequentemente, repercutidos nos conflitos da família e do meio social envolvente. Para
tanto amanhã (20/03/2013 às 20h20min) na nossa escola haverá uma importante reunião
onde faremos uma reflexão sobre as diretrizes estabelecidas no GUIA DO ESTUDANTE.
As causas que podem desencadear a indisciplina escolar tais como: a educação
familiar e cultural, as frustração, o tipo de prática pedagógica utilizada pela escola, entre
outros. Hoje, a comunidade escolar e os professores se queixam muito dos alunos
indisciplinados; os alunos não se concentram nos conteúdos e acabam trazendo
transtornos em sala de aula. Precisamos resgatar em nosso aluno o prazer de aprender e
devemos ser parceiros no processo de ensino-aprendizagem.
OBS: E necessário que todos os alunos tragam o Guia do Estudante. Não
esqueça, vai ser muito importante! 9

UO: CAMPO GRANDE
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Prezado(a) LIGIA DE ANDRADE FERREIRA
A escola sofre reflexos do meio que está inserida. O problema disciplinar é
frequentemente, repercutidos nos conflitos da família e do meio social envolvente. Para
tanto amanhã (20/03/2013 às 20h20min) na nossa escola haverá uma importante reunião
onde faremos uma reflexão sobre as diretrizes estabelecidas no GUIA DO ESTUDANTE.
As causas que podem desencadear a indisciplina escolar tais como: a educação
familiar e cultural, as frustração, o tipo de prática pedagógica utilizada pela escola, entre
outros. Hoje, a comunidade escolar e os professores se queixam muito dos alunos
indisciplinados; os alunos não se concentram nos conteúdos e acabam trazendo
transtornos em sala de aula. Precisamos resgatar em nosso aluno o prazer de aprender e
devemos ser parceiros no processo de ensino-aprendizagem.
OBS: E necessário que todos os alunos tragam o Guia do Estudante. Não
esqueça, vai ser muito importante! 16

Prezado(a) RHAMONA SARMENTO FERREIRA
A escola sofre reflexos do meio que está inserida. O problema disciplinar é
frequentemente, repercutidos nos conflitos da família e do meio social envolvente. Para
tanto amanhã (20/03/2013 às 20h20min) na nossa escola haverá uma importante reunião
onde faremos uma reflexão sobre as diretrizes estabelecidas no GUIA DO ESTUDANTE.
As causas que podem desencadear a indisciplina escolar tais como: a educação
familiar e cultural, as frustração, o tipo de prática pedagógica utilizada pela escola, entre
outros. Hoje, a comunidade escolar e os professores se queixam muito dos alunos
indisciplinados; os alunos não se concentram nos conteúdos e acabam trazendo
transtornos em sala de aula. Precisamos resgatar em nosso aluno o prazer de aprender e
devemos ser parceiros no processo de ensino-aprendizagem.
OBS: E necessário que todos os alunos tragam o Guia do Estudante. Não
esqueça, vai ser muito importante! 23
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Prezado(a) CHRISTOPHER LOSS DE OLIVEIRA
A escola sofre reflexos do meio que está inserida. O problema disciplinar é
frequentemente, repercutidos nos conflitos da família e do meio social envolvente. Para
tanto amanhã (20/03/2013 às 20h20min) na nossa escola haverá uma importante reunião
onde faremos uma reflexão sobre as diretrizes estabelecidas no GUIA DO ESTUDANTE.
As causas que podem desencadear a indisciplina escolar tais como: a educação
familiar e cultural, as frustração, o tipo de prática pedagógica utilizada pela escola, entre
outros. Hoje, a comunidade escolar e os professores se queixam muito dos alunos
indisciplinados; os alunos não se concentram nos conteúdos e acabam trazendo
transtornos em sala de aula. Precisamos resgatar em nosso aluno o prazer de aprender e
devemos ser parceiros no processo de ensino-aprendizagem.
OBS: E necessário que todos os alunos tragam o Guia do Estudante. Não
esqueça, vai ser muito importante! 3

Prezado(a) JESSICA FERREIRA DE ASSIS
A escola sofre reflexos do meio que está inserida. O problema disciplinar é
frequentemente, repercutidos nos conflitos da família e do meio social envolvente. Para
tanto amanhã (20/03/2013 às 20h20min) na nossa escola haverá uma importante reunião
onde faremos uma reflexão sobre as diretrizes estabelecidas no GUIA DO ESTUDANTE.
As causas que podem desencadear a indisciplina escolar tais como: a educação
familiar e cultural, as frustração, o tipo de prática pedagógica utilizada pela escola, entre
outros. Hoje, a comunidade escolar e os professores se queixam muito dos alunos
indisciplinados; os alunos não se concentram nos conteúdos e acabam trazendo
transtornos em sala de aula. Precisamos resgatar em nosso aluno o prazer de aprender e
devemos ser parceiros no processo de ensino-aprendizagem.
OBS: E necessário que todos os alunos tragam o Guia do Estudante. Não
esqueça, vai ser muito importante! 10
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Prezado(a) LUCAS FERRARI MARQUES
A escola sofre reflexos do meio que está inserida. O problema disciplinar é
frequentemente, repercutidos nos conflitos da família e do meio social envolvente. Para
tanto amanhã (20/03/2013 às 20h20min) na nossa escola haverá uma importante reunião
onde faremos uma reflexão sobre as diretrizes estabelecidas no GUIA DO ESTUDANTE.
As causas que podem desencadear a indisciplina escolar tais como: a educação
familiar e cultural, as frustração, o tipo de prática pedagógica utilizada pela escola, entre
outros. Hoje, a comunidade escolar e os professores se queixam muito dos alunos
indisciplinados; os alunos não se concentram nos conteúdos e acabam trazendo
transtornos em sala de aula. Precisamos resgatar em nosso aluno o prazer de aprender e
devemos ser parceiros no processo de ensino-aprendizagem.
OBS: E necessário que todos os alunos tragam o Guia do Estudante. Não
esqueça, vai ser muito importante! 17

Prezado(a) SARA TOSTA TOMAZ
A escola sofre reflexos do meio que está inserida. O problema disciplinar é
frequentemente, repercutidos nos conflitos da família e do meio social envolvente. Para
tanto amanhã (20/03/2013 às 20h20min) na nossa escola haverá uma importante reunião
onde faremos uma reflexão sobre as diretrizes estabelecidas no GUIA DO ESTUDANTE.
As causas que podem desencadear a indisciplina escolar tais como: a educação
familiar e cultural, as frustração, o tipo de prática pedagógica utilizada pela escola, entre
outros. Hoje, a comunidade escolar e os professores se queixam muito dos alunos
indisciplinados; os alunos não se concentram nos conteúdos e acabam trazendo
transtornos em sala de aula. Precisamos resgatar em nosso aluno o prazer de aprender e
devemos ser parceiros no processo de ensino-aprendizagem.
OBS: E necessário que todos os alunos tragam o Guia do Estudante. Não
esqueça, vai ser muito importante! 24
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Prezado(a) DAIANE DE SOUZA ANDRADE
A escola sofre reflexos do meio que está inserida. O problema disciplinar é
frequentemente, repercutidos nos conflitos da família e do meio social envolvente. Para
tanto amanhã (20/03/2013 às 20h20min) na nossa escola haverá uma importante reunião
onde faremos uma reflexão sobre as diretrizes estabelecidas no GUIA DO ESTUDANTE.
As causas que podem desencadear a indisciplina escolar tais como: a educação
familiar e cultural, as frustração, o tipo de prática pedagógica utilizada pela escola, entre
outros. Hoje, a comunidade escolar e os professores se queixam muito dos alunos
indisciplinados; os alunos não se concentram nos conteúdos e acabam trazendo
transtornos em sala de aula. Precisamos resgatar em nosso aluno o prazer de aprender e
devemos ser parceiros no processo de ensino-aprendizagem.
OBS: E necessário que todos os alunos tragam o Guia do Estudante. Não
esqueça, vai ser muito importante! 4

Prezado(a) JORGIANA PEREIRA MUNIZ
A escola sofre reflexos do meio que está inserida. O problema disciplinar é
frequentemente, repercutidos nos conflitos da família e do meio social envolvente. Para
tanto amanhã (20/03/2013 às 20h20min) na nossa escola haverá uma importante reunião
onde faremos uma reflexão sobre as diretrizes estabelecidas no GUIA DO ESTUDANTE.
As causas que podem desencadear a indisciplina escolar tais como: a educação
familiar e cultural, as frustração, o tipo de prática pedagógica utilizada pela escola, entre
outros. Hoje, a comunidade escolar e os professores se queixam muito dos alunos
indisciplinados; os alunos não se concentram nos conteúdos e acabam trazendo
transtornos em sala de aula. Precisamos resgatar em nosso aluno o prazer de aprender e
devemos ser parceiros no processo de ensino-aprendizagem.
OBS: E necessário que todos os alunos tragam o Guia do Estudante. Não
esqueça, vai ser muito importante! 11
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Prezado(a) LUDIMILA SILVA DE FREITAS
A escola sofre reflexos do meio que está inserida. O problema disciplinar é
frequentemente, repercutidos nos conflitos da família e do meio social envolvente. Para
tanto amanhã (20/03/2013 às 20h20min) na nossa escola haverá uma importante reunião
onde faremos uma reflexão sobre as diretrizes estabelecidas no GUIA DO ESTUDANTE.
As causas que podem desencadear a indisciplina escolar tais como: a educação
familiar e cultural, as frustração, o tipo de prática pedagógica utilizada pela escola, entre
outros. Hoje, a comunidade escolar e os professores se queixam muito dos alunos
indisciplinados; os alunos não se concentram nos conteúdos e acabam trazendo
transtornos em sala de aula. Precisamos resgatar em nosso aluno o prazer de aprender e
devemos ser parceiros no processo de ensino-aprendizagem.
OBS: E necessário que todos os alunos tragam o Guia do Estudante. Não
esqueça, vai ser muito importante! 18

Prezado(a) YARA RODRIGUES DA SILVA
A escola sofre reflexos do meio que está inserida. O problema disciplinar é
frequentemente, repercutidos nos conflitos da família e do meio social envolvente. Para
tanto amanhã (20/03/2013 às 20h20min) na nossa escola haverá uma importante reunião
onde faremos uma reflexão sobre as diretrizes estabelecidas no GUIA DO ESTUDANTE.
As causas que podem desencadear a indisciplina escolar tais como: a educação
familiar e cultural, as frustração, o tipo de prática pedagógica utilizada pela escola, entre
outros. Hoje, a comunidade escolar e os professores se queixam muito dos alunos
indisciplinados; os alunos não se concentram nos conteúdos e acabam trazendo
transtornos em sala de aula. Precisamos resgatar em nosso aluno o prazer de aprender e
devemos ser parceiros no processo de ensino-aprendizagem.
OBS: E necessário que todos os alunos tragam o Guia do Estudante. Não
esqueça, vai ser muito importante! 25

UO: CAMPO GRANDE

UO: CAMPO GRANDE

Curso TÉCNICO EM QUALIDADE
COMUNICADO

Curso TÉCNICO EM QUALIDADE
COMUNICADO

Prezado(a) DAYSELANE MARTINS DE OLIVEIRA
A escola sofre reflexos do meio que está inserida. O problema disciplinar é
frequentemente, repercutidos nos conflitos da família e do meio social envolvente. Para
tanto amanhã (20/03/2013 às 20h20min) na nossa escola haverá uma importante reunião
onde faremos uma reflexão sobre as diretrizes estabelecidas no GUIA DO ESTUDANTE.
As causas que podem desencadear a indisciplina escolar tais como: a educação
familiar e cultural, as frustração, o tipo de prática pedagógica utilizada pela escola, entre
outros. Hoje, a comunidade escolar e os professores se queixam muito dos alunos
indisciplinados; os alunos não se concentram nos conteúdos e acabam trazendo
transtornos em sala de aula. Precisamos resgatar em nosso aluno o prazer de aprender e
devemos ser parceiros no processo de ensino-aprendizagem.
OBS: E necessário que todos os alunos tragam o Guia do Estudante. Não
esqueça, vai ser muito importante! 5

Prezado(a) JULIANA AMORIM SERGIO
A escola sofre reflexos do meio que está inserida. O problema disciplinar é
frequentemente, repercutidos nos conflitos da família e do meio social envolvente. Para
tanto amanhã (20/03/2013 às 20h20min) na nossa escola haverá uma importante reunião
onde faremos uma reflexão sobre as diretrizes estabelecidas no GUIA DO ESTUDANTE.
As causas que podem desencadear a indisciplina escolar tais como: a educação
familiar e cultural, as frustração, o tipo de prática pedagógica utilizada pela escola, entre
outros. Hoje, a comunidade escolar e os professores se queixam muito dos alunos
indisciplinados; os alunos não se concentram nos conteúdos e acabam trazendo
transtornos em sala de aula. Precisamos resgatar em nosso aluno o prazer de aprender e
devemos ser parceiros no processo de ensino-aprendizagem.
OBS: E necessário que todos os alunos tragam o Guia do Estudante. Não
esqueça, vai ser muito importante! 12

UO: CAMPO GRANDE

UO: CAMPO GRANDE

Curso TÉCNICO EM QUALIDADE
COMUNICADO

Curso TÉCNICO EM QUALIDADE
COMUNICADO

Prezado(a) RAMON LUXINGER ROSA
A escola sofre reflexos do meio que está inserida. O problema disciplinar é
frequentemente, repercutidos nos conflitos da família e do meio social envolvente. Para
tanto amanhã (20/03/2013 às 20h20min) na nossa escola haverá uma importante reunião
onde faremos uma reflexão sobre as diretrizes estabelecidas no GUIA DO ESTUDANTE.
As causas que podem desencadear a indisciplina escolar tais como: a educação
familiar e cultural, as frustração, o tipo de prática pedagógica utilizada pela escola, entre
outros. Hoje, a comunidade escolar e os professores se queixam muito dos alunos
indisciplinados; os alunos não se concentram nos conteúdos e acabam trazendo
transtornos em sala de aula. Precisamos resgatar em nosso aluno o prazer de aprender e
devemos ser parceiros no processo de ensino-aprendizagem.
OBS: E necessário que todos os alunos tragam o Guia do Estudante. Não
esqueça, vai ser muito importante! 19

Prezado(a)
A escola sofre reflexos do meio que está inserida. O problema disciplinar é
frequentemente, repercutidos nos conflitos da família e do meio social envolvente. Para
tanto amanhã (20/03/2013 às 20h20min) na nossa escola haverá uma importante reunião
onde faremos uma reflexão sobre as diretrizes estabelecidas no GUIA DO ESTUDANTE.
As causas que podem desencadear a indisciplina escolar tais como: a educação
familiar e cultural, as frustração, o tipo de prática pedagógica utilizada pela escola, entre
outros. Hoje, a comunidade escolar e os professores se queixam muito dos alunos
indisciplinados; os alunos não se concentram nos conteúdos e acabam trazendo
transtornos em sala de aula. Precisamos resgatar em nosso aluno o prazer de aprender e
devemos ser parceiros no processo de ensino-aprendizagem.
OBS: E necessário que todos os alunos tragam o Guia do Estudante. Não
esqueça, vai ser muito importante!

UO: CAMPO GRANDE

UO: CAMPO GRANDE

Curso TÉCNICO EM QUALIDADE
COMUNICADO

Curso TÉCNICO EM QUALIDADE
COMUNICADO

Prezado(a) FRANCHESCA MARTINS JANTORNE
A escola sofre reflexos do meio que está inserida. O problema disciplinar é
frequentemente, repercutidos nos conflitos da família e do meio social envolvente. Para
tanto amanhã (20/03/2013 às 20h20min) na nossa escola haverá uma importante reunião
onde faremos uma reflexão sobre as diretrizes estabelecidas no GUIA DO ESTUDANTE.
As causas que podem desencadear a indisciplina escolar tais como: a educação
familiar e cultural, as frustração, o tipo de prática pedagógica utilizada pela escola, entre
outros. Hoje, a comunidade escolar e os professores se queixam muito dos alunos
indisciplinados; os alunos não se concentram nos conteúdos e acabam trazendo
transtornos em sala de aula. Precisamos resgatar em nosso aluno o prazer de aprender e
devemos ser parceiros no processo de ensino-aprendizagem.
OBS: E necessário que todos os alunos tragam o Guia do Estudante. Não
esqueça, vai ser muito importante! 6

Prezado(a) KAROLINE DA SILVA GUEDES
A escola sofre reflexos do meio que está inserida. O problema disciplinar é
frequentemente, repercutidos nos conflitos da família e do meio social envolvente. Para
tanto amanhã (20/03/2013 às 20h20min) na nossa escola haverá uma importante reunião
onde faremos uma reflexão sobre as diretrizes estabelecidas no GUIA DO ESTUDANTE.
As causas que podem desencadear a indisciplina escolar tais como: a educação
familiar e cultural, as frustração, o tipo de prática pedagógica utilizada pela escola, entre
outros. Hoje, a comunidade escolar e os professores se queixam muito dos alunos
indisciplinados; os alunos não se concentram nos conteúdos e acabam trazendo
transtornos em sala de aula. Precisamos resgatar em nosso aluno o prazer de aprender e
devemos ser parceiros no processo de ensino-aprendizagem.
OBS: E necessário que todos os alunos tragam o Guia do Estudante. Não
esqueça, vai ser muito importante! 13

UO: CAMPO GRANDE

UO: CAMPO GRANDE

Curso TÉCNICO EM QUALIDADE
COMUNICADO

Curso TÉCNICO EM QUALIDADE
COMUNICADO

Prezado(a) RANIELY AMARO GARCIA DA CRUZ
A escola sofre reflexos do meio que está inserida. O problema disciplinar é
frequentemente, repercutidos nos conflitos da família e do meio social envolvente. Para
tanto amanhã (20/03/2013 às 20h20min) na nossa escola haverá uma importante reunião
onde faremos uma reflexão sobre as diretrizes estabelecidas no GUIA DO ESTUDANTE.
As causas que podem desencadear a indisciplina escolar tais como: a educação
familiar e cultural, as frustração, o tipo de prática pedagógica utilizada pela escola, entre
outros. Hoje, a comunidade escolar e os professores se queixam muito dos alunos
indisciplinados; os alunos não se concentram nos conteúdos e acabam trazendo
transtornos em sala de aula. Precisamos resgatar em nosso aluno o prazer de aprender e
devemos ser parceiros no processo de ensino-aprendizagem.
OBS: E necessário que todos os alunos tragam o Guia do Estudante. Não
esqueça, vai ser muito importante! 20

Prezado(a)
A escola sofre reflexos do meio que está inserida. O problema disciplinar é
frequentemente, repercutidos nos conflitos da família e do meio social envolvente. Para
tanto amanhã (20/03/2013 às 20h20min) na nossa escola haverá uma importante reunião
onde faremos uma reflexão sobre as diretrizes estabelecidas no GUIA DO ESTUDANTE.
As causas que podem desencadear a indisciplina escolar tais como: a educação
familiar e cultural, as frustração, o tipo de prática pedagógica utilizada pela escola, entre
outros. Hoje, a comunidade escolar e os professores se queixam muito dos alunos
indisciplinados; os alunos não se concentram nos conteúdos e acabam trazendo
transtornos em sala de aula. Precisamos resgatar em nosso aluno o prazer de aprender e
devemos ser parceiros no processo de ensino-aprendizagem.
OBS: E necessário que todos os alunos tragam o Guia do Estudante. Não
esqueça, vai ser muito importante!

UO: CAMPO GRANDE

UO: CAMPO GRANDE

Curso TÉCNICO EM QUALIDADE
COMUNICADO

Curso TÉCNICO EM QUALIDADE
COMUNICADO

Prezado(a) FRANCIANI GUEDES MAGNO
A escola sofre reflexos do meio que está inserida. O problema disciplinar é
frequentemente, repercutidos nos conflitos da família e do meio social envolvente. Para
tanto amanhã (20/03/2013 às 20h20min) na nossa escola haverá uma importante reunião
onde faremos uma reflexão sobre as diretrizes estabelecidas no GUIA DO ESTUDANTE.
As causas que podem desencadear a indisciplina escolar tais como: a educação
familiar e cultural, as frustração, o tipo de prática pedagógica utilizada pela escola, entre
outros. Hoje, a comunidade escolar e os professores se queixam muito dos alunos
indisciplinados; os alunos não se concentram nos conteúdos e acabam trazendo
transtornos em sala de aula. Precisamos resgatar em nosso aluno o prazer de aprender e
devemos ser parceiros no processo de ensino-aprendizagem.
OBS: E necessário que todos os alunos tragam o Guia do Estudante. Não
esqueça, vai ser muito importante! 7

Prezado(a) KAROLINE LINHAUS BARROS MANOEL
A escola sofre reflexos do meio que está inserida. O problema disciplinar é
frequentemente, repercutidos nos conflitos da família e do meio social envolvente. Para
tanto amanhã (20/03/2013 às 20h20min) na nossa escola haverá uma importante reunião
onde faremos uma reflexão sobre as diretrizes estabelecidas no GUIA DO ESTUDANTE.
As causas que podem desencadear a indisciplina escolar tais como: a educação
familiar e cultural, as frustração, o tipo de prática pedagógica utilizada pela escola, entre
outros. Hoje, a comunidade escolar e os professores se queixam muito dos alunos
indisciplinados; os alunos não se concentram nos conteúdos e acabam trazendo
transtornos em sala de aula. Precisamos resgatar em nosso aluno o prazer de aprender e
devemos ser parceiros no processo de ensino-aprendizagem.
OBS: E necessário que todos os alunos tragam o Guia do Estudante. Não
esqueça, vai ser muito importante! 14

UO: CAMPO GRANDE

UO: CAMPO GRANDE

Curso TÉCNICO EM QUALIDADE
COMUNICADO

Curso TÉCNICO EM QUALIDADE
COMUNICADO

Prezado(a) RAYNA SEDANO
A escola sofre reflexos do meio que está inserida. O problema disciplinar é
frequentemente, repercutidos nos conflitos da família e do meio social envolvente. Para
tanto amanhã (20/03/2013 às 20h20min) na nossa escola haverá uma importante reunião
onde faremos uma reflexão sobre as diretrizes estabelecidas no GUIA DO ESTUDANTE.
As causas que podem desencadear a indisciplina escolar tais como: a educação
familiar e cultural, as frustração, o tipo de prática pedagógica utilizada pela escola, entre
outros. Hoje, a comunidade escolar e os professores se queixam muito dos alunos
indisciplinados; os alunos não se concentram nos conteúdos e acabam trazendo
transtornos em sala de aula. Precisamos resgatar em nosso aluno o prazer de aprender e
devemos ser parceiros no processo de ensino-aprendizagem.
OBS: E necessário que todos os alunos tragam o Guia do Estudante. Não
esqueça, vai ser muito importante! 21

Prezado(a)
A escola sofre reflexos do meio que está inserida. O problema disciplinar é
frequentemente, repercutidos nos conflitos da família e do meio social envolvente. Para
tanto amanhã (20/03/2013 às 20h20min) na nossa escola haverá uma importante reunião
onde faremos uma reflexão sobre as diretrizes estabelecidas no GUIA DO ESTUDANTE.
As causas que podem desencadear a indisciplina escolar tais como: a educação
familiar e cultural, as frustração, o tipo de prática pedagógica utilizada pela escola, entre
outros. Hoje, a comunidade escolar e os professores se queixam muito dos alunos
indisciplinados; os alunos não se concentram nos conteúdos e acabam trazendo
transtornos em sala de aula. Precisamos resgatar em nosso aluno o prazer de aprender e
devemos ser parceiros no processo de ensino-aprendizagem.
OBS: E necessário que todos os alunos tragam o Guia do Estudante. Não
esqueça, vai ser muito importante!

