
 
COMUNICADO 088 – 18/11/2019 

De: Coordenação Pedagógica 

Para: Pai/Mãe/Responsável por Alunos(as) do Colégio Arquidiocesano de Ouro Preto 

Assunto: Registros Fotográficos 

Prezado(a) Pai/Mãe/Responsável, 

Nos dias 19 e 20 de novembro, acontecerão as últimas tentativas para a foto coletiva da turma do 2º 
Período da Educação Infantil. 

Nesse sentido, sua colaboração é de extrema importância, para que seu (sua) filho(a) compareça nesse 
dia devidamente uniformizado(a), uma vez que as fotos serão utilizadas no Convite da Solenidade de 
Encerramento do Ano Letivo de 2019. 

O fotógrafo Fernando Hilbert virá ao Colégio, no dia 21 de novembro, para fotografar os(as) alunos(as) que 
contrataram seus serviços. Já a fotógrafa Nathália Torres virá ao Colégio na primeira semana de dezembro 
e ela entrará em contato direto com os responsáveis, para agendar a data.  

 Atenciosamente,  

 

Coordenação Pedagógica 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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