
 
 

 
COMUNICADO 

 
 
Comunicado / Circular Nº 001/2018                                                                   Imperatriz, 22 de janeiro 2018 
 
Senhores Pais ou Responsáveis, 
 
 

No início do ano letivo de 2018 queremos manifestar nossos agradecimentos pela sua opção em 

matricular seu filho (a) no COC Imperatriz. Afirmamos, para tanto, nossa responsabilidade e empenho em 

continuar desenvolvendo um excelente trabalho por meio de nossa proposta educativa, com nosso corpo 

docente e colaboradores que levam à frente essa Missão. 

Quando família e escola caminham conjuntamente pelo desenvolvimento e aprendizagem dos 

alunos e comungam dos mesmos valores que dão sustentação à educação, ambas se fortalecem, criando 

sintonia nas ações. Esta parceria se faz necessária e terá sucesso na medida em que existir envolvimento, 

segurança e confiança, entre as partes. 

 

AQUI NO COC IMPERATRIZ ESTUDAR É PODER! 
 
 Para conhecer um pouco da nossa história  e serviços, convidamos vocês para visitarem o nosso 
site www.cocimperatriz.com.br e nossas redes sociais (Facebook/coc.itz e Instagram/coc.itz ). 
 
             Dando continuidade ao nosso trabalho de forma integrada e com objetivos comuns, estaremos 
realizando nossa primeira reunião de pais 2018, conforme quadro abaixo: 
 

DATA HORÁRIO ATIVIDADE PEDAGÓGICA LOCAL 

                     24/01 Horário Normal de Aula 
Reunião com os Alunos 

Novatos 
Colégio COC Imperatriz 

(Auditório) 

25/01 19h Reunião de Pais Novatos 
Colégio COC Imperatriz  

(Auditório) 

06/02 19h Reunião de Pais Veteranos 
Colégio COC Imperatriz 

(Auditório) 

 
            Na oportunidade, apresentaremos o Regimento do aluno COC Imperatriz, o funcionamento do 
Sistema de Avaliação Institucional, Prontuário do aluno COC Imperatriz, Agenda e Boletim On-line e portal 
COC Imperatriz e COC Nacional, além dos projetos pedagógicos referente ao ano de 2018. 
 
 
 Desejamos ricas bençãos de Deus, na certeza de que teremos um ano de muitas realizações e 
vitórias, porque ele tem planos e sonhos para nós, muito melhores que os nossos!  
 
 Certos de contarmos com sua compreensão e apoio nos colocamos à disposição.  
 

 
 

Atenciosamente, 
 

Direção e Equipe Pedagógica 
 

 

 

http://www.cocimperatriz.com.br/

