COLÉGIO ROGACIONISTA
Recredenciado pela Portaria nº 32 de 11/3/2015 – SEE/DF – CNPJ Nº 83.660.225/0003-63
MANTENEDOR: Associação Rogacionista de Educação e Assistência Social - AREAS

Informativo nº 004/2017 – Sede
Brasília – DF, 10 de fevereiro de 2017.
Assunto: Reunião de pais – alunos novatos e 6º ano.
Senhores pais ou responsáveis,
O Colégio Rogacionista, a fim de estreitar o vínculo com os novos alunos e
seus familiares e tratar de assuntos pertinentes ao andamento do ano letivo de
2017, convoca os pais ou responsáveis para uma importante reunião com a
equipe pedagógica e direção.
Devem, então, comparecer ao Colégio Rogacionista, pais de alunos do 6º
ano do Ensino Fundamental e pais de alunos novatos das demais séries no dia
15 de fevereiro de 2017, quarta-feira, às 11h – para os pais de alunos do turno
matutino – e às 17h – para pais de alunos do turno vespertino.
Aguardamos a presença de todos e aproveitamos para reiterar nossos votos
de estima e consideração.
Atenciosamente,
A Direção

Sede: AE 8 Módulo B – Guará II
Núcleo I: EQ 32/34 – Guará II
Telefax: (61) 3301-5737

http://www.roga.com.br
http://www.rogacionista.org
E-mail: roga@roga.com.br
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