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Informativo nº 029/2017 – Sede
Brasília – DF, 9 de agosto de 2017.
Assunto: Reunião de pais – 2º Bimestre
Senhores pais ou responsáveis,
A reunião de pais será realizada no dia 12 de agosto de 2017,
sábado, das 8h às 10h. Ressaltamos que esse é um momento muito
importante tanto para o Colégio quanto para os pais e os alunos, visto que os
senhores poderão avaliar o processo ensino-aprendizagem do(a) seu(sua)
filho(a).
Enfatizamos que o tempo de permanência com os professores não pode
ser muito extenso, uma vez que outros pais ou responsáveis necessitam,
também, desse momento. Caso haja necessidade de um atendimento mais
detalhado com algum professor, solicitamos que os senhores marquem o dia
e o horário com o Serviço de Orientação Pedagógica – SOP.
Contamos com a participação dos senhores e colocamo-nos à
disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.
Atenciosamente,
A Direção
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Celebração de aniversário do Colégio Rogacionista
Nossa oração é especial, pois queremos agradecer a Deus por nos ter
dado esse Colégio, que segue o modelo dos colégios da Rede de Ensino
Rogacionista – inspirada por Santo Aníbal, nosso querido fundador – e por
nos conceder um espaço cheio de amor, a exemplo da vida de Santo Aníbal.
Recordando nossa história, lembramos que o Colégio Rogacionista,
aqui no Guará II, foi fundado no dia 9 de agosto de 1984, ainda no salão da
Igreja Divino Espírito Santo. Só no ano seguinte, no dia 25 de fevereiro, esse
prédio foi concluído e passou a receber os alunos.
Tudo começou com um sonho de Santo Aníbal, que sempre quis que
todas as crianças tivessem educação e fossem formadas nos valores
cristãos. Esse sonho, aos poucos, foi se tornando realidade na construção de
unidades de trabalho dos rogacionistas, que sempre procuraram acolher,
educar e formar pessoas para serem bons filhos de Deus.
Rezemos, juntos, a oração do Pai Nosso, pedindo a Deus que nos
ensine a viver sempre como irmãos, com respeito, bondade e caridade. Pai
Nosso...
Parabéns, Colégio Rogacionista!!!
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