
 
COMUNICADO 078 – 28/10/2019 
De: Direção do Colégio Arquidiocesano 

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

Assunto: Transferência – Encerramentos do 3º Campeonato Esportivo e de Jogos Eletrônicos  

 

 

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

 

Devido ao mau tempo, o Encerramento do 3º Campeonato Esportivo e de Jogos 

Eletrônicos do Colégio Arquidiocesano de Ouro Preto foi transferido para o dia 1º de novembro 

de 2019, às 13 horas.  

Ressalta-se que as atividades esportivas que aconteceriam nas quadras, durante o 

Encerramento, serão antecipadas. Para o dia do Evento, restarão apenas a corrida de velotrol e 

a Cerimônia de entrega de medalhas, atividades que serão realizadas nos espaços cobertos, 

caso chova. 

Sendo assim, o(a) seu(sua) filho(a) deverá trajar a camisa do Campeonato ou outra da 

cor de sua Equipe, no dia do Encerramento do Campeonato. 

A presença do(a) senhor(a) será motivo de grande satisfação! 

 

Atenciosamente, 

 

Direção do Colégio Arquidiocesano de Ouro Preto 
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