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 002/2019 – Sede
Brasília – DF, 14 de fevereiro de 2019.
Assunto: Aula de Ciências no Parque Ecológico de Águas Claras (turno matutino)
Senhores pais, ou responsáveis,
Com o objetivo de complementar e aprimorar o estudo do conteúdo de Ciências Naturais, trabalhado
neste primeiro bimestre letivo, o Colégio Rogacionista oportunizará aos seus alunos dos 6os anos do turno
matutino uma aula de Ciências com atividades de Educação Ambiental. Ela ocorrerá em horário contrário
ao da aula, no dia 22 de fevereiro de 2019, sexta-feira, no Parque Ecológico de Águas Claras.
Para a realização dessa atividade, os alunos devem se vestir adequadamente (camiseta do
uniforme, calça, boné e tênis). Pessoas de bermuda ou calçados abertos não poderão fazer a trilha. É
recomendado o uso de filtro solar e de garrafinha com água. Sugerimos também que os alunos levem um
pequeno lanche, como barra de cereal, biscoito, frutas, etc.
Acompanhados por professores, os alunos sairão do Colégio às 14 horas e retornarão às 17 horas.
O valor da condução será de R$ 10,00 (dez reais) por aluno, que deverão ser pagos às auxiliares
de coordenação, até o dia 20 de fevereiro de 2019, quarta-feira.
Contamos com a presença de todos.
Atenciosamente,
A Direção
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
COLÉGIO ROGACIONISTA
Recibo / Autorização
Aula de Ciências no Parque Ecológico de Águas Claras – 22/02/2019
Circular nº 002/2019 – Sede
Aluno(a): ___________________________________________________________6ºAno: A B C
Data da assinatura: ____/______/2019.
___________________________________________
Assinatura do Responsável
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

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 002/2019 – Sede
Brasília – DF, 14 de fevereiro de 2019.
Assunto: Aula de Ciências no Parque Ecológico de Águas Claras (turno matutino)
Senhores pais, ou responsáveis,
Com o objetivo de complementar e aprimorar o estudo do conteúdo de Ciências Naturais, trabalhado
neste primeiro bimestre letivo, o Colégio Rogacionista oportunizará aos seus alunos dos 6os anos do turno
matutino uma aula de Ciências com atividades de Educação Ambiental. Ela ocorrerá em horário contrário
ao da aula, no dia 22 de fevereiro de 2019, sexta-feira, no Parque Ecológico de Águas Claras.
Para a realização dessa atividade, os alunos devem se vestir adequadamente (camiseta do
uniforme, calça, boné e tênis). Pessoas de bermuda ou calçados abertos não poderão fazer a trilha. É
recomendado o uso de filtro solar e de garrafinha com água. Sugerimos também que os alunos levem um
pequeno lanche, como barra de cereal, biscoito, frutas, etc.
Acompanhados por professores, os alunos sairão do Colégio às 14 horas e retornarão às 17 horas.
O valor da condução será de R$ 10,00 (dez reais) por aluno, que deverão ser pagos às auxiliares
de coordenação, até o dia 20 de fevereiro de 2019, quarta-feira.
Contamos com a presença de todos.
Atenciosamente,
A Direção
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
COLÉGIO ROGACIONISTA
Recibo / Autorização
Aula de Ciências no Parque Ecológico de Águas Claras – 22/02/2019
Circular nº 002/2019 – Sede
Aluno(a): ___________________________________________________________6ºAno: A B C
Data da assinatura: ____/______/2019.
___________________________________________
Assinatura do Responsável
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

