Colégio Arquidiocesano - UCPD
Rua Perimetral do Ouro, 02, Vila Res. Antônio Pereira
Ouro Preto - MG - Tel: 3553 - 8370

COMUNICADO
111 /2016
Data: 08/11/2016
De: Direção e Coordenação do Colégio Arquidiocesano
Para: Pais/Responsáveis e Alunos do CA UCPD
Assunto: Encerramento das atividades
Prezados Pais / Responsáveis,

Em função da proximidade do final do Ano Letivo de 2016, é dever do Corpo Diretivo, diante das cabíveis
atribuições, esclarecer sobre o processo de suspensão das Atividades Escolares do Colégio Arquidiocesano Unidade Cônego Paulo Dilascio.
A Superintendência Regional de Ensino de Ouro Preto, o Ministério Público e o Servas (Serviço Voluntário de
Assistência Social) têm acompanhado os encaminhamentos resultantes no cancelamento dos convênios com a
SAMARCO MINERAÇÃO e, até o presente momento, nenhum resultado favorável foi obtido, no que diz respeito à
revisão da tomada de decisão de encerrar as atividades da referida Unidade de Ensino.
Além das iniciativas coordenadas pela Comissão de Pais que se formou para viabilizar caminhos que garantissem
a continuidade da Instituição, a Fundação Marianense de Educação, por meios próprios, esmerou-se na procura
de novos parceiros entre as empresas locais que pudessem viabilizar a continuidade das Atividades Pedagógicas.
Porém, até a data atual, não se obteve resultados concretos que pudessem assegurar possíveis convênios.
Desta forma, confirmando o que já foi anunciado em reunião com Pais e Responsáveis, no dia 8 de Setembro de
2016, comunicamos que as Atividades Escolares, no Colégio Arquidiocesano - Unidade Cônego Paulo Dilascio,
serão encerradas ao término do Ano Letivo de 2016.
A documentação necessária, para Matrícula dos alunos em outra instituição de ensino, estará disponível, na
Secretaria do CA- UCPD, a partir de meados de dezembro, à medida que o(a) aluno(a) concluir suas Avaliações
Escolares, conforme planejamento vigente proposto pela Coordenação Pedagógica.

Atenciosamente,

Padre Paulo Vicente Ribeiro Nobre
Diretor

Colégio Arquidiocesano - UCPD
Rua Perimetral do Ouro, 02, Vila Res. Antônio Pereira
Ouro Preto - MG - Tel: 3553 - 8370

COMUNICADO
105 /2016
Data: 08/11/2016
De: Direção e Coordenação do Colégio Arquidiocesano
Para: Pais/Responsáveis e Alunos do CA UCPD
Assunto: Encerramento das atividades

Prezados Pais / Responsáveis,

Em função da proximidade do final do Ano Letivo de 2016, é dever do Corpo Diretivo, diante das cabíveis
atribuições, esclarecer sobre o processo de suspensão das Atividades Escolares do Colégio Arquidiocesano Unidade Cônego Paulo Dilascio.
A Superintendência Regional de Ensino de Ouro Preto, o Ministério Público e o Servas (Serviço Voluntário de
Assistência Social) têm acompanhado os encaminhamentos resultantes no cancelamento dos convênios com a
SAMARCO MINERAÇÃO e, até o presente momento, nenhum resultado favorável foi obtido, no que diz respeito à
revisão da tomada de decisão de encerrar as atividades da referida Unidade de Ensino.
Além das iniciativas coordenadas pela Comissão de Pais que se formou para viabilizar caminhos que garantissem
a continuidade da Instituição, a Fundação Marianense de Educação, por meios próprios, esmerou-se na procura
de novos parceiros entre as empresas locais que pudessem viabilizar a continuidade das Atividades Pedagógicas.
Porém, até a data atual, não se obteve resultados concretos que pudessem assegurar possíveis convênios.
Desta forma, confirmando o que já foi anunciado em reunião com Pais e Responsáveis, no dia 8 de Setembro de
2016, comunicamos que as Atividades Escolares, no Colégio Arquidiocesano - Unidade Cônego Paulo Dilascio,
serão encerradas ao término do Ano Letivo de 2016.
A documentação necessária, para Matrícula dos alunos em outra instituição de ensino, estará disponível, na
Secretaria do CA- UCPD, a partir de meados de dezembro, à medida que o(a) aluno(a) concluir suas Avaliações
Escolares, conforme planejamento vigente proposto pela Coordenação Pedagógica.

Atenciosamente,

Padre Paulo Vicente Ribeiro Nobre
Diretor

