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 028/2018 – Sede
Brasília – DF, 3 de outubro de 2018.
Assunto: Reunião de pais – 3º bimestre.
Senhores pais ou responsáveis,
A reunião de pais será transferida para o dia 20 de outubro,
sábado, das 8 horas às 11 horas. Ressaltamos ainda que a reunião de pais
é um momento muito importante para o Colégio, para os pais e para os
alunos, uma vez que os senhores poderão avaliar o processo ensinoaprendizagem do(a) seu(sua) filho(a). Visto que as eleições acontecerão dia
7 de outubro, domingo, o Colégio Rogacionista não poderá utilizar seu
espaço físico dia 6 de outubro, sábado, pois é zona eleitoral.
Enfatizamos que o tempo de permanência com os professores não pode
ser muito extenso, porque outros pais e responsáveis necessitam, também,
do atendimento. 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 participação dos senhores e colocamo-nos à disposição
para qualquer esclarecimento que se faça necessário.
Atenciosamente,
A Direção

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