
 
COMUNICADO 020 – 26/04/2019 

De: Equipe Diretiva do Colégio Arquidiocesano 

Para: Mães, Pais e Responsáveis por Alunos(as) do Colégio Arquidiocesano 

Assunto: Convite Celebração de Páscoa e Festa da Família 

 

“A ressurreição de Cristo é a verdadeira 

esperança do mundo, a esperança que não 

decepciona. É a força do grão de trigo, do amor 

que se oferece até o fim e que verdadeiramente 

renova o mundo”.  (Papa Francisco) 

 

Prezados(as) Mães, Pais e Responsáveis, 

 A Direção e a Coordenação do Colégio Arquidiocesano de Ouro Preto convidam os(as) 

senhores(as) e seus familiares a participarem da Celebração Eucarística de Páscoa, por intenção 

das Famílias, a ser presidida pelo Padre Geraldo Lopes de Paula, no dia 10 de maio de 2019, às 

08 horas no Auditório do Colégio. 

Na oportunidade, por meio da Cerimônia de Coroação à Divina Mãe, Maria Santíssima, 

precursora da Sagrada Família, escola de todas as virtudes e exemplo de amor, fé e união, as 

famílias e mães caopianas serão homenageadas.  

Programação:  

Confissão e reflexão para os(as) alunos(a) 

Data: 09/05/2019                               Horário: no período escolar  

 Celebração Eucarística  

Data: 10/05/2019                               Local: Auditório                          Horário: 8h e 00 min  

 Confraternização de Páscoa e Festa da Família 

Data: 10/05/2019                               Local: Refeitório                         Horário: 9h e 30 min  

A presenças dos(as) senhores(as) e familiares será motivo de muita alegria! 

A título de organização, pede-se que seja preenchida e entregue a comanda de confirmação de 

presença às funcionárias Cristina Morais e Thays Ferreira na Recepção do CAOP, 

impreterivelmente, até o dia 08/05/2019 (quarta-feira). 

Atenciosamente,  

 

 

Equipe Diretiva do Colégio Arquidiocesano de Ouro Preto 

              



 
 
 
 
 
 
 

Comanda de Confirmação de Presença 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Preencher e devolver, impreterivelmente, até o dia 08/05/19. 
 

Nome do(a) aluno(a): _______________________________________________________________Série/Ano: _____  

(        ) Irá participar da Celebração de Páscoa e Festa da Família, no dia 10 de maio.  

(       ) Não irá participar da Celebração de Páscoa e Festa da Família, no dia 10 de maio. 

Preencher com o nome completo dos familiares:  

Nome: ___________________________________________________ Grau de Parentesco: _______________ Idade: _________  

Nome: ___________________________________________________ Grau de Parentesco: _______________ Idade: _________  

Nome: ___________________________________________________ Grau de Parentesco: _______________ Idade: _________  

Nome: ___________________________________________________ Grau de Parentesco: _______________ Idade: _________  

Nome: ___________________________________________________ Grau de Parentesco: _______________ Idade: _________  

 

______________________________________ 
Assinatura do Pai, Mãe ou Responsável 

Ouro Preto, ___ de ________ de 2019. 


