
 
COMUNICADO 079 – 01/11/2019 
De: Equipe Diretiva do Colégio Arquidiocesano de Ouro Preto 

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

Assunto: Sinceros Agradecimentos  

 

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

 

A Educação é uma das áreas mais importantes para o processo de formação integral do 

ser humano. Diante da Missão do Colégio Arquidiocesano de Ouro Preto, que visa promover 

uma educação de referência, fundamentada no direito à vida, à diversidade, em valores éticos e 

cristãos, a Equipe Diretiva da Instituição sente-se honrada por ter o(a) senhor(a) e sua família 

como parceiros.  

Uma formação integral e equilibrada depende de um forte laço entre a Escola e a Família. 

Sendo assim, sinceros agradecimentos por estabelecer com toda a Equipe da Instituição esse 

importante vínculo, por participar das atividades escolares e por acompanhar seu(sua) filho(a) 

em todo o processo educativo.  

No dia 2 de setembro, iniciou-se o Período de Matrículas para o ano letivo de 2020. Caso 

o(a) senhor(a) ainda não tenha feito a rematrícula do seu(sua) filho(a), ressalta-se que, até o dia 

30 de novembro, será concedido um desconto na primeira mensalidade, conforme tabela 

apresentada no Folder de Matrículas 2020.  

Os(as) funcionários(as) do CAOP aguardam o(a) senhor(a) para auxiliá-lo(a) no processo. 

Será uma alegria para todos poder dar continuidade a essa importante parceria!  

Mais uma vez, sinceros agradecimentos pela confiança na Instituição! 

 

Equipe Diretiva do Colégio Arquidiocesano de Ouro Preto 

 

P.S.: Segue, em anexo, o boleto referente à ultima parcela da anuidade de 2019. 
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