
 
COMUNICADO 082 – 03/12/2019 

De: Coordenação Administrativa 

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

Assunto: CONVITE 
 

Prezada(o) Mãe/Pai/Responsável, 

Em virtude das Cerimônias do Encerramento do Ano Letivo de 2019, especificamente para os(as) 

alunos(as) formandos(as) de cada Segmento de Ensino, foi confeccionado um convite pela Equipe do 

Colégio Arquidiocesano de Ouro Preto, disponível no site institucional: www.arquidiocesano.com. 

 Ressalta-se que os(as) alunos(as) formandos(as) serão presenteados com um exemplar do 

Convite. Aqueles(as) que desejarem adquirir exemplares, deverão encaminhar Solicitação, até o dia 06/12, 

ou negociar diretamente com a funcionária Flaviana Campos, a partir do dia 06/12. Ressalta-se que os(as) 

alunos(as) formandos(as) serão presenteados com um exemplar. Seguem informações:  

• Valor do Convite: R$ 3,00 a unidade  

• Forma de Pagamento: À vista  

• Número de exemplares: limitado 

 

Atenciosamente,  

Equipe Diretiva 

 
_____________________________________________________________________________________ 

SOLICITAÇÃO DE CONVITES 
Preencher e devolver o Termo de Ciência até o dia 06/12/2019 (sexta-feira), impreterivelmente, para a funcionária Dáphne 

Meireles- Setor de Comunicação. 
 

Eu, ______________________________________________________________________, responsável pelo 

(a) aluno(a)___________________________________________________________________, do segmento 

__________________________, desejo adquirir o nº de ______________ Convites. Segue juntamente a esta 

confirmação, o valor de R$______________________________, referente ao pagamento dos mesmos. 

 

_______________________________________________________ 

Assinatura do Pai, Mãe ou Responsável 

Ouro Preto, __ de ____________ de 2019. 
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