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 013/2017 – Sede
Brasília – DF, 31 de julho de 2017.
Assunto: Premiação Gincana - Águas Correntes Park
Senhores pais ou responsáveis,
Gostaríamos de parabenizar a equipe de seu (sua) filho (a) pela participação e vitória na Gincana
Rogacionista 2017. Foi um evento importante para a integração de nossos alunos e comunidade Rogacionista
em geral.
Como premiação da gincana, os alunos terão um dia de lazer no Águas Correntes Park, localizado
Rodovia BR-040 Km 05, DF-495 Km 06 - Zona Rural, Cidade Ocidental - GO, 72890-000
Telefone: (61) 3030-4300.
Os alunos serão acompanhados por professores e representantes da direção.
Está incluso na premiação: transporte, café da manhã, almoço (com suco, refrigerante e água), lanche na
saída. Não estão inclusas bebidas fora do horário de almoço e lanche, picolés, doces e outros. Caso queira
consumi-los, será por conta do aluno.
O passeio acontecerá no dia 4 de agosto de 2017, com saída do estacionamento do Colégio às 7h45
e retorno previsto para as 17 horas.
Para participação do aluno no passeio, este deverá apresentar a autorização devidamente preenchida e
assinada pelo responsável. Caso contrário, o aluno não poderá embarcar (levar documento de identificação – RG
ou Certidão de Nascimento).
A autorização deverá ser entregue, impreterivelmente, no dia 02 de agosto, até às 14 horas, para
Claudinha, no SOE. Após essa data e horário não receberemos. Nenhum aluno poderá embarcar sem a
autorização devidamente preenchida e assinada pelos responsáveis,
Colocamos-nos à disposição para maiores esclarecimentos.
Atenciosamente,
Colégio Rogacionista
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