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Circular nº 12/2020 – 9º Anos do Ensino Fundamental II
Assunto: Missa em Ação de Graças e Confraternização no Recanto São José – 2020
Campinas, 29 de janeiro de 2020.
Aos senhores Pais de Alunos do 9º Ano:
Uma etapa importante na vida dos estudantes está se concluindo neste ano. Temos vários meses pela frente, mas
a alegria dessa conquista já preenche os nossos corações. É bom estarmos juntos nessa expectativa. Pais, alunos e
professores, todos nós temos motivos para celebrar.
Dessa forma, estamos planejando um momento para agradecer a Deus, em primeiro lugar. Ofereceremos às
famílias dos alunos um momento solene e especial: a Santa Missa em Ação de Graças, no dia 28 de novembro de 2020,
sábado, às 15h, no Anfiteatro do Colégio Dom Barreto. Gostaríamos desde já que as famílias reservassem essa data para
participarmos juntos dessa celebração. A família não precisará cooperar financeiramente para a decoração do local,
música e organização. Todos são convidados a participarem desse momento tão importante, quando estaremos
prestigiando os nossos filhos/alunos.
Para o dia 05 de novembro de 2020, já temos reservado o Recanto São José, para que os alunos realizem uma
confraternização, em um momento de lazer. Dependendo da quantidade de adesões, será calculado o custo do
transporte (que será cotado na época) e da refeição coletiva a combinar. O Colégio cederá o espaço do Recanto São José
para a confraternização e caberá à comissão de pais organizar o transporte e a alimentação para o dia. Aos pais dos
alunos dos 9º anos caberá o custeio das depesas de transporte e alimentação para esse evento.
Outras opções que envolvem custos, como viagem ou festa dependerão de uma comissão de pais para a
organização, sem a interferência ou participação do Colégio.
Lembramos:
 Não serão permitidas, pelo Colégio, vendas de doces e salgados, rifas e outros artifícios para angariar fundos
para a formatura.
 O calendário 2020, já homologado, não poderá sofrer alterações de datas para agendamento de viagem.

Direção Colégio Dom Barreto

Termo de Ciência de Inalterabilidade de Datas e Horários das Avaliações Trimestrais e Finais – 2020
Eu, _______________________________________________________________________, RG: _______________,
responsável pelo(a) aluno(a) ___________________________________________________________, do 9º ano
___, declaro estar ciente de que as datas e horários das Avaliações Trimestrais e Finais não serão alteradas, em
virtude de viagens de confraternização de alunos. A data para viagem deverá ser fixada pautando-se no Calendário
Escolar 2020, homologado na Diretoria de Ensino em 2019. Sem mais.
Campinas, ___ de ____________________ de 2020.
_____________________________________
Responsável
Obs.: Esse canhoto deverá ser devolvido assinado pelo responsável até 03 de fevereiro de 2020.

