
 

Prezados Pais/Responsáveis, 

 

Aproxima-se o momento de finalização de mais um ano letivo. Especificamente, para o 

2.º Período, trata-se de um momento de transição escolar- mudança de segmento da 

Educação infantil para o Ensino Fundamental- Anos Iniciais.  

 

Por considerar que a mudança de um Segmento Educacional para o outro é um momento 

marcante para o(a) educando(a), é proposta, no Colégio Arquidiocesano de Ouro Preto, 

concluir as fases com Cerimônias de Encerramento. Na ocasião, é apresentada às famílias 

e comunidade em geral, a culminância de projetos realizados durante o Ano Letivo. 

 

 Nesse sentido, visando organizar os preparativos para o referido evento, os(as) senhores 

(as) estão convidados(as) para reunião, a ser realizada no dia 03 de outubro de 2016 

(segunda-feira), às 18h, na sala de Informática do Colégio Arquidiocesano de  Ouro 

Preto. 

 

Atenciosamente, 

 

 

Coordenação Pedagógica 
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