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 011/2017 – NI
Brasília, 27 de abril de 2017.
Assunto: Alteração do horário da capoeira.
Senhores pais ou responsáveis,
O Setor de Educação Física, Arte e Cultura informa que o professor de capoeira,
Mestre Bill, passou por uma intervenção cirúrgica, logo ficará afastado das atividades de
capoeira por aproximadamente trinta dias a contar desta data.
Nesse período, a professora Rose substituirá o Mestre. Para que possamos contar
com o apoio da professora, faremos uma alteração no horário das aulas do turno matutino.
Esperamos que toda a situação seja acomodada e pedimos, de antemão, a
compreensão e a colaboração de todos.
Novo horário a partir de 2 de maio de 2017.
Segunda-feira e quinta-feira das 17h às 17h50.
Para maiores esclarecimentos, procurar a professora Lenita Maria, Colégio
Rogacionista – Sede, no SEFAC.
Atenciosamente,
A Direção

Sede: AE 8 Módulo B – Guará II
Núcleo I: EQ 32/34 – Guará II
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