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 036/2017 - Sede
Brasília, 21 de setembro de 2017.
Assunto: Feira das profissões.
Senhores pais ou responsáveis e alunos,
A missão do Colégio Rogacionista é orientar seus alunos da melhor forma possível e possibilitar a eles
a formação no alinhamento vocacional, a fim de que façam suas escolhas de modo seguro. Nesse sentido, nos
dias 27 a 30/9, acontecerá, no Colégio Rogacionista – com o apoio e a participação do Ibmec e IESB –, a
Semana das Profissões, com o objetivo de esclarecer seus alunos sobre os diversos cursos e carreiras.
Nesses dias, após a prova bimestral, os alunos poderão conversar com profissionais universitários, com
profissionais atuantes e com ex-alunos que já cursam a universidade. Além disso, haverá palestras direcionadas
à escolha da profissão, teste vocacional, aplicado aos alunos pela instituição Ibmec – sem custos financeiros.
Como forma de completar essa ação, o Colégio informa que, no dia 27/9, quarta-feira, os alunos sairão
do Rogacionista para participar de um momento de revisão e palestra que visem a conteúdos relevantes e de
dicas que contribuirão para a preparação para o Enem – sem custo financeiro e com lanche oferecido no local.
Esse encontro será realizado pelo Ibmec, no Park Shopping, em horário contrário ao da aula do aluno, das 13h
às 19h.
O Colégio Rogacionista, assim, contribui, mais uma vez, com as famílias, cuja preocupação está
relacionada à educação, à formação do futuro de seus filhos e à celebração da própria vocação e da vocação
do outro, principalmente da grande vocação comum, que é o chamado à vida.
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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