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 012/2017 – Sede

Brasília, 6 de abril de 2017.

Assunto: Adesão de Missa e Colação de grau da formatura.
Senhores pais ou responsáveis,
A formatura é um momento solene, especial e alegre, indispensável na vida do aluno, da família,
dos amigos e do Colégio. Há muitos motivos para comemorar, afinal a caminhada pelo Ensino
Fundamental e Médio é uma caminhada longa, muitas dificuldades são vencidas; momentos
maravilhosos, vividos; experiências marcantes, vivenciadas.
Temos sempre grandes expectativas quanto ao evento e, desde o primeiro semestre do ano
letivo, já iniciamos os preparativos.
Tendo em vista o fato de que a participação, na formatura, deve ser unânime, este ano não
haverá custos para a adesão de Missa e Colação de Grau. Acreditamos, assim, que será um lindo
evento com a participação efetiva e marcante.
Será preciso, para tanto, agilizar o processo:
 A inscrição para a Missa e Colação de Grau será online, no site da empresa,
www.artefoto.com.br/cadastro. Já poderá ser realizada. É necessário, para se inscrever, o número do
contrato: 7 2 1 1 1 7
 Cada formando deverá adquirir, no mínimo, três fotos-convite, no valor de R$ 14,00 (catorze reais)
cada, que serão pagos e entregues somente no segundo semestre.
Evento
Missa
Colação de Grau

Local
Paróquia Divino Espírito Santo
A definir

Data
4/12
8/12

O local para a Colação de grau só será confirmado após fechamento dos contratos, pois
precisamos do número de adesões para definição do local do evento. Assim que obtivermos uma
resposta, os senhores serão avisados por meio de informativo.
Se houver necessidade de qualquer outro esclarecimento, pedimos aos senhores que procurem
as Orientadoras Educacionais Claudinha ou Ivânia, no Serviço de Orientação Educacional – SOE.
Atenciosamente,
A Direção
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