
 
COMUNICADO 033 – 10/06/2019 

De: Equipe Diretiva 

Para: Mãe, Pai/Responsável por Alunos(as) do CAOP 

Assunto: Ensaios da Primeira Eucaristia 
 

Prezado(a) Pai, Mãe e/ou Responsável, 
 

A Coordenadora da Catequese encaminhou à Direção do Colégio Arquidiocesano de Ouro 

Preto uma lista com os nomes dos Alunos(as), matriculados(as) nesta Instituição, que farão a 

Primeira Eucaristia. 

Na comunicação, consta que os ensaios da referida solenidade terão início no dia 11 de 

junho, às 17 horas e 30 minutos, na Basílica do Pilar. Sendo assim, para os(as) alunos(as) do 

CAOP, os ensaios ocorrerão de terça-feira à sexta-feira, exceto no feriado, nos seguintes 

dias:11,12, 13, 14, 18, 19, 25, 26 de junho de 2019. 

Ressalta-se que às segundas-feiras, os(as) alunos(as) deverão permanecer no Colégio para 

os encontros de Catequese, como de costume. Dia 27 de junho acontecerá a Renovação das 

Promessas Batismais, às 19h30min e dia 30 de junho será celebrada a Primeira Comunhão, às 09 

horas, na Basílica do Pilar. 

Para que os(as) alunos (as) possam ser liberados(as) com quinze minutos de antecedência 

e possam se deslocarem para o local dos ensaios, será necessário que um(uma) responsável pelo 

Catequizando(a) assine o Termo de Ciência e Autorização, comprometendo-se, inclusive, com o 

deslocamento do(a) discente. 

O(a) aluno(a) será autorizado(a) a sair da Instituição somente mediante Autorização do(a) 

seu(sua) responsável. Favor entregá-lo, devidamente preenchido e assinado, à funcionária Thays, 

na Recepção do CAOP. 

 
Atenciosamente,  
 

Equipe Diretiva 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Termo de Ciência e Autorização 
Ensaios da Primeira Eucaristia 

Eu, ______________________________________________________________________, responsável pelo(a) aluno(a)  

___________________________________________________________________________________________________, 

declaro estar ciente das informações referentes aos Ensaios da Primeira Eucaristia, autorizo e comprometo-me com o 

deslocamento dele(dela) até a Basílica do Pilar, conforme os Informes apresentados neste comunicado. 

 

___________________________________________ 

Assinatura do Pai, Mãe ou Responsável 

Ouro Preto, ____ de _______ de 2019. 
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