Colégio Ricardo Rodrigues

Alves

Educação Infantil - Ensino Fundamental - Ensino Médio
Comunicado 028/18 – 13/04/2018
E.Fundamental I / 9º Ano A / Ensino Médio (Manhã) E.Fundamental I / 7º Ano B, 8º Ano B e 9º Ano B (Tarde) -

PROJETO PADRINHO
Com o objetivo de promover oportunidades para desenvolver competências necessárias
à vida adulta, tais como a tolerância às diferenças, generosidade, interação ao meio e
desenvolvimento emocional, promovemos o Projeto Padrinho.
Os alunos do Ensino Médio e 9º A manhã; 7ºB, 8ºB e 9º B da tarde serão padrinhos e
madrinhas dos alunos do Ens. Fundamental I.
As atividades desenvolvidas tem a supervisão da Direção Geral, Coordenação e das
professoras de cada turma.
Os alunos mais velhos estarão incentivando - os nos estudos, farão brincadeiras e
atividades buscando aprimorar e reforçar nossos princípios de Respeito, Amizade,
Responsabilidade e Ajuda ao Próximo!!!
Temos a certeza de que esta convivência será uma grande alegria aos participantes.
Obs. A adesão ao Projeto é opcional ao aluno.
Atenciosamente
Direção Geral / Coordenação
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