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Circular nº 130/2018 – 9ºAnos do Ensino Fundamental
Assunto: Informações: Missa / Viagem de Formatura/2018

Campinas, 23 de outubro de 2018.
Aos Senhores Pais:

Estamos chegando ao final do ano letivo e cumpre-nos o dever de lembrálos de alguns compromissos programados.
Agradecendo a Deus pela etapa que se finda neste ano para os alunos do
9º Anos do Ensino Fundamental, teremos, para todos os familiares, corpo docente
e administrativo do Colégio Dom Barreto, a atividade mais importante:
Santa Missa em Ação de Graças
Dia: 01/12 – sábado - às 9h00 (8h30min para os alunos).
Local: Anfiteatro Colégio Dom Barreto.
Rua Floriano Camargo Penteado, 90.
Traje: Solicita-se à família atenção para que o(a) filho(a) esteja
convenientemente vestido para um momento solene. Discrição é sinônimo de
elegância.
Meninos: Calça e camisa social ou pólo.
Meninas: Vestido, blusa e saia ou calça comprida. É desaconselhável roupa
com decote profundo, saia muito curta ou calça muito apertada.
Atenção: o ensaio da entrada na Missa irá acontecer nos dias: 27/11(para
os alunos do 9º ano C), e 28/11(para os alunos 9º anos A,B,D) sob orientação do
prof. André. Para Fotografia e/ou Vídeo: proposta anexa. Os pais não estão
obrigados a comprar as fotos. As máquinas fotográficas individuais não estão
proibidas. Sairão outras informações sobre formas de pagamento através de
circular emitida diretamente pela empresa.
A respeito da confraternização no Recanto São José, programada para o
dia 09 de novembro, estamos aguardando o retorno das adesões para confirmar
se irá acontecer. A viagem que foi opção de alguns alunos ficou resolvida
diretamente entre a comissão de formatura e os pais. Em caso de dúvidas a
respeito da viagem, deverão entrar em contato com a agência contratada.
Atenciosamente,
A Diretoria

