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 016/2017 – NI
Brasília – DF, 12 de setembro de 2017.
Assunto: suspensão das atividades extracurriculares
Senhores pais ou responsáveis,
Em conformidade com as orientações da Defesa Civil do Distrito
Federal no que diz respeito à baixa umidade do ar, as atividades
extracurriculares esportivas do Colégio Rogacionista – capoeira, judô, balé
e futsal – estão suspensas.
Contudo, quanto às aulas de Educação Física do componente
curricular do Colégio, informamos que os professores estão tomando os
cuidados necessários para garantir o bem-estar dos alunos. Para isso,
observam se estes ingerem água constantemente.
É natural que todos se preocupem com a situação presente, mas
tenham a certeza de que o Colégio Rogacionista está amenizando isso.
Conscientes de nosso papel, contamos com a colaboração dos
senhores até que passe, da melhor forma possível, esse período quente e
seco.
O SEFAC coloca-se à disposição para maiores esclarecimentos.
Atenciosamente,
A Direção
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