
 

 
COMUNICADO 031 – 04/06/2019 

De: Direção do Colégio Arquidiocesano de Ouro Preto 

Para: Pai, Mãe, Responsável por Aluno(a) do Colégio Arquidiocesano de Ouro Preto 

Assunto: RIFA: “UM POR TODOS E TODOS POR UM...SONHO” 

 
Prezado(o) Mãe, Pai/ Responsável por Aluno(a) do CAOP, 

        Cordiais Saudações! 

O Colégio Arquidiocesano de Ouro Preto, nas pessoas do Corpo Diretivo e Educacional, 

pensando em diversificar as atividades esportivas para os(as) Alunos(as) desta Instituição, em 
um espaço agradável, para realizações destas e, também, no intuito de concluir uma obra 

iniciada há alguns anos, traçaram dois projetos sendo: a Construção da Quadra de Football 

Society e a Pintura do CAOP.  

Para agilizar essas ações, consideradas como melhorias imediatas, traçou-se uma 

proposta em que será levada em conta a colaboração de sua família.  

Trata-se de uma força tarefa, quanto à venda da Rifa intitulada: “UM POR 

TODOS E TODOS POR UM...SONHO”.  

O Prêmio da referida Rifa será de R$5.000,00(Cinco Mil Reais) e o Sorteio será, 

no dia 21 de setembro de 2019, na Mostra de Talentos/2019 do CAOP. 

Na certeza da parceria e costumeira colaboração de todos(as) correlacionados(as) ao 

Colégio, solicita-se aos apoiadores desta iniciativa, que preencham a autorização a seguir, 

como permissão para retirada, bem como, vendagem do(s) Bloco(s) de Rifa! 

Atenciosamente, 

___________________________________ 
PADRE GERALDO LOPES DE PAULA 

Diretor do Colégio Arquidiocesano de Ouro Preto 
___________________________________________________________________________________ 

TERMO DE CIÊNCIA/ AUTORIZAÇÃO 
RIFA: “UM POR TODOS E TODOS POR UM...SONHO” 

Preencher e devolver o Termo de Autorização e efetuar o pagamento até o dia 18/09/2019, impreterivelmente, no 
Setor Financeiro do Colégio Arquidiocesano. 

 

Eu, ........................................................................................................responsável 

pelo(a)aluno(a)......................................................................................................... da 

(   ) Educação Infantil, ou (   )  do _____Ano do Ensino Fundamental, ou (   ) da_____ Série do 

Ensino Médio, autorizo a liberação de.......bloco(s) de Rifa, para que possamos vendê-lo(s), de 

forma a colaborar para que o Sonho, idealizado pelo atual Diretor: Padre Lelete, seja realizado. 

___________________________________________ 
Assinatura do Pai, Mãe ou Responsável 

 
Ouro Preto, ____ de _______ de 2019. 

 



 
COMUNICADO 031 – 30/05/2019 

De: Direção do Colégio Arquidiocesano de Ouro Preto 

Para: Pai, Mãe, Responsável por Aluno(a) do Colégio Arquidiocesano de Ouro Preto 

Assunto: RIFA: “UM POR TODOS E TODOS POR UM...SONHO” 

 
Prezada(o) Mãe, Pai/ Responsável por Aluno(a) do CAOP, 

        Cordiais Saudações! 

O Colégio Arquidiocesano de Ouro Preto, nas pessoas do Corpo Diretivo e Educacional, 

pensando em diversificar as atividades esportivas para os(as) Alunos(as) desta Instituição, em 

um espaço agradável, para realizações destas e, também, no intuito de concluir uma obra 
iniciada há alguns anos, traçaram dois projetos sendo: a Construção da Quadra de Football 

Society e a Pintura do CAOP.  

Para agilizar essas ações, consideradas como melhorias imediatas, traçou-se uma 
proposta em que será levada em conta a colaboração de sua família.  

Trata-se de uma força tarefa, quanto à venda da Rifa intitulada: “UM POR 
TODOS E TODOS POR UM...SONHO”.  

O Prêmio da referida Rifa será de R$5.000,00(Cinco Mil Reais) e o Sorteio será, 
no dia 21 de setembro de 2019, na Mostra de Talentos/2019 do CAOP. 

Na certeza da parceria e costumeira colaboração de todos(as) correlacionados(as) ao 
Colégio, solicita-se aos apoiadores desta iniciativa, que preencham a autorização a seguir, 

como permissão para retirada, bem como, vendagem do(s) Bloco(s) de Rifa! 

Atenciosamente, 

___________________________________ 

PADRE GERALDO LOPES DE PAULA 
Diretor do Colégio Arquidiocesano de Ouro Preto 

___________________________________________________________________________________ 
TERMO DE CIÊNCIA/AUTORIZAÇÃO 

RIFA: “UM POR TODOS E TODOS POR UM...SONHO” 
Preencher e devolver o Termo de Autorização e efetuar o pagamento até o dia 18/09/2019, impreterivelmente, no 

Setor Financeiro do Colégio Arquidiocesano. 

 

Eu, ........................................................................................................responsável 

pelo(a)aluno(a)......................................................................................................... da 

(   ) Educação Infantil, ou (   )  do _____Ano do Ensino Fundamental, ou (   ) da_____ Série do 

Ensino Médio, autorizo a liberação de.......bloco(s) de Rifa, para que possamos vendê-lo(s), de 

forma a colaborar para que o Sonho, idealizado pelo atual Diretor: Padre Lelete, seja realizado. 

___________________________________________ 
Assinatura do Pai, Mãe ou Responsável 

 
Ouro Preto, ____ de _______ de 2019. 

 
 


