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

Circular nº 002/2016 – Sede
Brasília – DF, 16 de fevereiro de 2016.
Assunto: ComCiência – CCBB (Vespertino).
Senhores pais ou responsáveis,
O Colégio Rogacionista oportunizará aos seus alunos do Ensino Médio vespertino a
ida, no dia 24 de fevereiro de 2016, quarta-feira, ao Centro Cultural Banco do Brasil, em
horário contrário à aula, para assistirem à exposição ComCiência – Patricia Piccinini. Vale
ressaltar que a referida exposição está ligada ao conteúdo do PAS.
Informamos que conseguimos 40 vagas, o que limita o número de alunos e
proporciona o direito àqueles que fizerem à inscrição primeiro.
O horário de saída do Colégio será às 8h e o retorno às 12h, e os alunos serão
acompanhados por professores.
O preço da condução será de R$ 8,00 (oito reais) por aluno, que deverá ser pago no
SOP, até o dia 23 de fevereiro de 2016, terça-feira.
Contamos com a presença de todos.
Atenciosamente,
A Direção
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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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

Circular nº 002/2016 – Sede
Brasília – DF, 18 de fevereiro de 2016.
Assunto: ComCiência – CCBB (Vespertino).
Senhores pais ou responsáveis,
O Colégio Rogacionista oportunizará aos seus alunos do Ensino Médio vespertino a
ida, no dia 24 de fevereiro de 2016, quarta-feira, ao Centro Cultural Banco do Brasil, em
horário contrário à aula, para assistirem à exposição ComCiência – Patricia Piccinini. Vale
ressaltar que a referida exposição está ligada ao conteúdo do PAS.
Informamos que conseguimos 40 vagas, o que limita o número de alunos e
proporciona o direito àqueles que fizerem à inscrição primeiro.
O horário de saída do Colégio será às 8h e o retorno às 12h, e os alunos serão
acompanhados por professores.
O preço da condução será de R$ 8,00 (oito reais) por aluno, que deverá ser pago no
SOP, até o dia 23 de fevereiro de 2016, terça-feira.
Contamos com a presença de todos.
Atenciosamente,
A Direção
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COLÉGIO ROGACIONISTA
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Circular nº 002/2016 – Sede
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