
    
Durante o ano letivo, foram realizadas atividades diversificadas, envolvendo 

discussões acerca do Projeto Institucional que versa sobre o tema “Educar para 

Sustentabilidade: Responsabilidade de Todos!Esse trabalho possibilitou o 

desenvolvimento de uma proposta reflexiva, voltada para a consciência sobre a questão 

ambienta, social e humana. 

Nesse sentido, na Cerimônia de Encerramento do 5º ano, serão apresentados 

aspectos abordados no desenvolvimento do Projeto. Lembrando que, durante a reunião 

realizada no dia 03/10/2016 com os Pais/Responsáveis foram discutidos e acordados 

alguns procedimentos que serão fundamentais para a execução do evento. 

Na oportunidade, os presentes foram cientificados da seguinte programação: 

• Missa de Ação de Graças: dia 13/12/2016(terça-feira), às 19 horas, na Basílica 

Nossa Senhora do Pilar. 

Traje: Passeio 

• Cerimônia de Encerramento: dia 15/12/2016(quinta-feira), às 20 horas, no 

Auditório do CAOP 

Traje: Passeio 

 

Para apresentação, ficou acordado que os(as) senhores(as) arcarão com a confecção 

dos figurinos. 

 A seguir está (ão) assinalado(s) o(s) figurino(s) que o(a) seu (sua)filho(a) deverá 

utilizar! 

Atenciosamente, 

 

Coordenação Pedagógica 

 

 

 

Colégio Arquidiocesano de Ouro Preto Rua Alvarenga,  

 Nº 519 - Bairro: Cabeças 

Ouro Preto - MG – Tel: 3552-7000 
 

 

COMUNICADO 

108/2016 

Data:07/10/2016 

De:Coordenação Pedagógica 

Para:Pais/Responsáveis por alunos(as) concluintes do 5.º Ano de 2016 

Assunto:Cerimônia de Encerramento 



Nome do Aluno(a): ______________
 
Figurino(s): _________________________

(1) 

(3) 

 

(5) 

Nome do Aluno(a): ___________________________________________

_______________________  Cor:  __________________

 

(2) 

 

(4) 

 

(6) 

_____________________________ 

Cor:  __________________ 

 

 

 



 

 

(7) 

 

Termo de Ciência -  Cerimônia de Encerramento/ 2016-5.º Ano 

Eu,_______________________________________________________, responsável 

pelo(a) aluno(a):________________________________________________________, 

estou ciente da pauta tratada na Reunião realizada no dia03/10 2016, na qual 

foram  acordados procedimentos e figurinos que comporão a Cerimônia de 

Encerramentodo 5.º Ano do Ensino Fundamental – Anos Iniciais. 

Diante da proposta especificada, concordo com a mesma e confirmo a 

participação do(a) meu( minha)  filho(a). 

 

Assinatura do Responsável 

 

(   )Eu, ___________________________________________________________, 

responsável  

 

pelo(a) aluno(a)________________________________________________________, 

diante  

da proposta especificada, não concordo com a mesma.  

 

 

Assinatura 

        Data: _______/______/2016 


