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

Circular nº 012/2017 - Sede
Brasília – DF, 29 de junho de 2017.
Assunto: Cursinho – 1ª 2ª e 3ª Etapas.
Sr. Responsável e estudante,
Temos a satisfação de convidá-los para participar, no Colégio Rogacionista, do Curso Intensivo para o PAS/UnB (Programa de
Avaliação Seriada), cujas inscrições serão realizadas a partir do dia 10/8, quinta-feira. Como as vagas são limitadas, realizaremos uma préreserva de matrículas.
Vale ressaltar que o curso é oferecido, exclusivamente, aos alunos do Colégio Rogacionista. Vejam a seguir as orientações e
estrutura de apoio:
•
•
•
•
•

Professores Responsáveis: Eduardo/Márcio
Início do curso: setembro – data a confirmar
Término do curso: novembro – data a confirmar
Local: Colégio Rogacionista
Horário: 19h às 22h (2ª a 6ª feira)

Estrutura do currículo semanal:
Disciplina
Número de aulas Disciplina Número de aulas
Matemática
4 aulas
Geografia
2 aulas
Física
3 aulas
História
2 aulas
Química
2 aulas
Arte
1 aula
Gramática
2 aulas
Literatura
1 aula
Biologia
2 aulas
Redação
1 aula
Serão concedidos descontos promocionais ao aluno que pagar o curso completo, em espécie e à vista na Tesouraria (8h às 12h
e 14h às 18h). Contudo, após a data de inscrição, será cobrado o valor integral do curso. Confiram tabela abaixo:
Períodos
Valores
Condições
10/8
1.000,00
À vista
20/8
1.200,00
À vista
30/8
1.500,00
À vista
A partir do dia 30/8
1.650,00
1+2 parcelas
O período de matrícula para os alunos do Ensino Médio acontecerá entre os dias 10 e 30 de agosto. Após essa data, o valor pode
ser pago em três parcelas de R$550,00 (quinhentos e cinquenta reais), uma entrada e mais duas.
Obs.: Nos valores acima, está incluída a apostila do curso.
Caso os senhores queiram enviar a pré reserva para a secretaria por meio do e-mail:secretaria@roga.com.br
Aguardamos sua presença!
Atenciosamente,
Direção
-------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------RECIBO – DEVOLVER ATÉ O DIA 6 DE JULHO
Circular nº 012/2017
CURSINHO DO PAS – PRÉ-RESERVA DE VAGA/ 2017
O (a) aluno (a)______________________________________________________, _____ série, irá fazer a matrícula para o Cursinho do
PAS de 2017.
( ) sim

( ) não
________________________________
Assinatura Responsável
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