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 030/2017 – Sede
Brasília – DF, 10 de agosto de 2017.
Assunto: Cadastro no site da empresa Arte & Foto
Senhores pais ou responsáveis,
Como informado anteriormente, os alunos do 9º ano e da 3ª série
deverão preencher cadastro no site da empresa Arte & Foto
(www.artefoto.com.br/cadastro), responsável pela formatura, para participar
dos eventos – missa e colação.
Porém, em virtude de constatarmos que muitos alunos ainda não se
cadastraram, a empresa comparecerá ao Colégio Rogacionista, dia 12/8, das
8 horas às 10h30, para realizá-lo.
Contamos com a participação dos senhores e colocamo-nos à
disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.
Atenciosamente,
A Direção

Sede: AE 8 Módulo B – Guará II
Núcleo I: EQ 32/34 – Guará II
Telefax: (61) 3301-5737

http://www.roga.com.br
http://www.rogacionista.org
E-mail: roga@roga.com.br
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