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 018/2017 – Sede
Brasília – DF, 16 de maio de 2017.
Assunto: Substituição do livro de literatura – 8º ano (2º bimestre)
Senhores pais ou responsáveis e alunos,
O Colégio Rogacionista informa-lhes que haverá substituição do livro literário do
8º ano – “Quer tc comigo?” – de Valéria Melki Busin, da Editora Scipione, pelo livro –
“O menino e o bruxo” – de Moacyr Scliar, da Editora Ática.
Assim tanto os alunos que compraram, antecipadamente, “Quer tc comigo?”, na
livraria União, quanto os que adquiriram em outras fontes poderão trocá-lo pelo “O
menino e o bruxo”, sem nenhum custo adicional. Isso porque o Colégio detectou que
haveria atraso na entrega do primeiro livro selecionado.
Dessa forma, acreditamos que tudo permanecerá dentro da normalidade.
Nossos alunos poderão desfrutar de uma excelente leitura e de modo antecipado.
Agradecemos a compreensão de todos e aproveitamos para reiterar nossos
votos de estima e consideração.
O novo livro já se encontra à venda na livraria União (QI 07, bloco B, lojas 2/7 Guará I - Fone: 3381-6300).
Atenciosamente,
A Direção

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