Carta 013/2018

Salvador, 19 de fevereiro de 2018.

Aos
Senhores Pais
o
de Alunos do 6 Ano do EF
Nesta.
Ref.: Primeira Eucaristia.
Prezados Senhores:
o

Serve a presente, para informar-lhes que ofereceremos aos alunos do 6 Ano do EF, opcionalmente, o
Curso Preparatório para a realização da Primeira Eucaristia que, a partir de 2018, terá a duração de dois
o
o
anos consecutivos, sendo o primeiro, no 6 ano do EF e o segundo, no 7 ano do EF, logo, não teremos a
a
Festa da 1 Eucaristia em 2018, o que ocorrerá somente em 2019.
Cada aluno(a) terá uma hora semanal de Encontros Catequéticos, além de eventuais atividades
relacionadas com a preparação para a Primeira Eucaristia, iniciando-se os encontros nos próximos dias
28/02 e 01/03/2018, com o encerramento previsto para os dias 07 e 08 de novembro do corrente ano.
Para facilitar a escolha dos horários das aulas pelos(as) alunos(as), disponibilizaremos duas turmas e os
horários a seguir discriminados:
a

1 turma: quarta-feira, das 12h50min às 13h50min
a
2 turma: quinta-feira, das 12h50min às 13h50min
a

Caso seu(sua) filho(a) demonstre o desejo de fazer a 1 Eucaristia e os Senhores concordem com a
participação do(a) mesmo(a) no referido Curso, queiram, por gentileza, realizar a inscrição dele(a) na Central
de Matrículas do Colégio, até o próximo dia 26 do corrente mês. A inscrição só pode ser realizada pelo
responsável pelo(a) aluno(a).
O valor total do Curso Preparatório, referente aos dois anos letivos (2018 e 2019), é de R$ 1.040,00 (um mil
e quarenta reais), correspondente a R$ 520,00 (quinhentos e vinte reais) por cada ano letivo, que
deverá ser pago na Tesouraria do Colégio, no ato da matrícula do(a) aluno(a), dividido em até 04 (quatro)
parcelas mensais, sucessivas e iguais, no valor de R$ 260,00 (duzentos e sessenta reais).
Esclarecemos que além desse valor, os Senhores deverão se responsabilizar pelas despesas relacionadas
com a compra da Bíblia, com o traje e decoração da Cerimônia (na ocasião) e com os custos dos Retiros, a
serem informadas pela Catequista, Sra. Odette Carneiro da Silva.
Colocamo-nos à disposição dos Senhores para quaisquer esclarecimentos, ao tempo em que renovamos os
nossos votos de estima e consideração.
Atenciosamente,

Colégio São Paulo
João Augusto Bamberg Conrado
Diretor Técnico-Pedagógico

o
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