
 

Srs. Pais/Responsáveis 

             Mediante a necessidade de organização dos preparativos para a Formatura, referente a cada 
segmento do Ano Letivo de 2016, a confecção do convite será feita via instituição. A título de 
informação para procedimentos posteriores, solicita-se que os senhores encaminhem ao Colégio o 
número de convites a ser adquirido. 

•  Valor do Convite: R$ 8,00 a unidade 

•  Forma de Pagamento: À vista ou com cheque pré-datado para o dia 21/11/2016 
Para o envio dessa informação, é necessário o preenchimento do canhoto abaixo, que deverá 
ser devolvido juntamente com o pagamento, impreterivelmente, até o dia 10/11/2016, quinta-
feira, para Ana Paula, na recepção. 

Atenciosamente, 

 

 

Coordenação Pedagógica 

����------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PEDIDO DE CONVITES 

Eu, _______________________________________________________________________________, 

responsável pelo(a) aluno(a) ___________________________________________________, do(a) 

ano/período__________________  desejo adquirir o nº de _________ Convites. 

Opto pela forma de pagamento: 

  

                           À vista                                          Com cheque pré-datado para 21/11/2016 

Segue, juntamente a esta confirmação, o valor de R$ _________________, referente ao pagamento 
dos mesmos. 
  

Assinatura do Responsável: _______________________________________________ 

Data: ___/____/2016. 

 

 

 

Colégio Arquidiocesano  - UCPD 
Rua Perimetral do Ouro, 02, Vila Res. Antônio Pereira 

Ouro Preto - MG - Tel: 3553 - 8370  

COMUNICADO  

104 /2016 

Data: 03/11/2016 

De: Direção e Coordenação do Colégio Arquidiocesano  

Para: Pais/Responsáveis e Alunos (as) do 2º Período da Educação Infantil, 5º, 9º anos do 
Ensino Fundamental e 3ª Série do Ensino Médio 

Assunto: Solicitação de  Convite de Formatura 
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