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 007/2017 – Sede
Brasília, 16 de fevereiro de 2017.
Assunto: Horários do Colégio Social para as atividades culturais e
esportivas.
Senhores pais ou responsáveis,
O Colégio Rogacionista iniciou suas atividades culturais e esportivas,
esperando encontrá-los firmes e com o propósito de nos apoiar mais uma vez
neste ano de 2017. Aos novos, queremos acolhê-los com carinho e àqueles que
conosco continuam na caminhada, abraçamos a cada um com a mesma
satisfação que os recebemos.
Para que as atividades transcorram de forma eficiente, vamos a algumas
informações importantes a serem observadas.
1. Nos períodos de testes e provas bimestrais, as atividades culturais não serão
suspensas, acontecerão normalmente.
2. Fiquem atentos aos horários das aulas. Eles deverão ser cumpridos,
rigorosamente, pois não disponibilizamos de pessoal para acompanhar os
alunos antes ou após as aulas. Após às 17h30, não teremos nenhum
funcionário de plantão. Observe o horário de seu filho!
3. É necessário que o aluno leve uma garrafinha com água para a sala, a fim de
evitar saídas consecutivas.
Contamos com a colaboração de todos e mais uma vez agradecemos a
você que nos ajuda a fazer acontecer.
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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