
 

 

     

 

                                                                          
                                                                      

 

 
1) O horário dos encontros para a preparação dos alunos será todos os sábados, a partir do dia 12/03/2016. 
2) Um ÚNICO FOTÓGRAFO e um ÚNICO FILMADOR registrarão o evento. 
3) “Kit” para as meninas: 

 

Itens Valores 

a) Diadema de flores (rosa-menina) da “Floricultura Paraíso das Flores”. R$  65,00 

b) Terço (perolado). R$  10,00 

c) Certificado. R$     3,00 

d) O número mínimo de fotografias será de 10 (dez) fotos, tamanho 15 x 21 (valor total ao lado). As fotos 
serão feitas no processo digital. Cada aluno terá uma pasta exclusiva com todas as suas fotos e as tiradas 
com o grupo. Os pais se dirigirão ao estúdio e escolherão as fotos de sua preferência. Se o número de 
fotos escolhidas for maior que o previsto no “kit”, os pais acertarão a diferença com ARAGÃO STUDIO, 
mantendo-se o mesmo preço (R$ 10,00 – cada). 

R$   100,00 

e) DVD personalizado, que será entregue ao pai. R$   90,00 

f) Vela decorada + lembrança  R$   27,00 

TOTAL DO “KIT” PARA AS MENINAS (1ª Parcela) - PAGAMENTO ATÉ O DIA 11/03/2016. R$ 295,00 

 
4) Traje (PADRONIZADO):      

a) Meia-calça branca lisa. 
b) Sapatos brancos. 
c) O traje completo (R$ 180,00 – incluso na 2ª Parcela) refere-se a: vestido + faixa do mesmo tecido (cintura). A costureira tirará as 

medidas das meninas no Colégio, e o vestido será entregue até 14 de outubro.  
 

5) Retiro Religioso: 
   O evento será realizado na Casa de Retiro Santíssima Trindade, Povoado Areia Branca (Mosqueiro), no dia 1 de outubro de 2016 

(sábado). Os alunos sairão do Colégio às 7h e retornarão às 17h. O valor das despesas para o Retiro Religioso (R$ 120,00 – incluso na 
2ª parcela) corresponde a: ônibus (ida e volta), lanches (manhã e tarde) e almoço. 

 
 

6) Na 2ª parcela estará incluso R$ 155,00 (cento e cinquenta e cinco reais) relativos aos seguintes gastos:  
 Igreja; 
 Músicos (cantor, instrumentos, ...); 
 Gráfica; 
 Decoração. 

O pagamento da 2ª Parcela referente aos itens 4, 5 e 6 será, portanto, de R$ 455,00 (R$ 180,00 + R$ 120,00 + R$ 155,00), 
devendo ser feito até 11/04/2016.  
 
7) RESUMO TOTAL: “Kit/Meninas” = R$ 295,00 (1ª Parcela – vencimento em 11/03/2016) + R$ 455,00 (2ª Parcela – vencimento em 

11/04/2016) = R$ 750,00. 
 
OBS.: 1- Em 16/11/2016 (quarta-feira) – 14h às 17h30min – ENSAIO FINAL 

     Local: Paróquia Jesus Ressuscitado 
2- Em 17/11/2016 (quinta-feira) – 14h às 17h30min – CONFISSÃO 
     Local: Colégio Módulo 

 3- Em 19/11/2016 (sábado) – 16h – DIA DA PRIMEIRA EUCARISTIA 
     Local: Paróquia de Jesus Ressuscitado 

 4- Os alunos só poderão participar do 1º encontro, no dia 12/03, mediante o pagamento da primeira parcela.  Se até o dia 
12 de abril o aluno só tiver pago a 1ª parcela, esta será devolvida pela Escola ao responsável, e o Colégio interpretará 
como desistência. 

 5- Se o aluno faltar mais de 03 (três) vezes, o Colégio interpretará como desistência.   
 6- FOTÓGRAFO (ARAGÃO STUDIO) – FONE: 9972-6137 / 3214-1788 

* Santinho com a foto do aluno (encomenda mínima – 20 unidades). Preço: a depender do modelo. (OPCIONAL) 
 7- FILMAGEM (GERALDO VÍDEO/JULIANO STUDIO) – FONES: 9988-3364 / 3249-2649. 
 8- A  Sra. Silvanete  Alves  estará  à  disposição  dos  senhores  de  segunda à sexta das 7h às 12h e das 13h às 17h, para 

todos os assuntos relacionados à Primeira Eucaristia. 
            
                   Atenciosamente,  

                                  A DIREÇÃO 
 



 
 
     

                                 

 

1) O horário dos encontros para a preparação dos alunos será todos os sábados, a partir do dia 12/03/2016. 
2) Um ÚNICO FOTÓGRAFO e um ÚNICO FILMADOR registrando o evento. 
  3) “Kit” para os meninos: 
 

Itens Valores 

a) Terço (perolado). R$     10,00 

b) Certificado. R$       3,00 

c) O número mínimo de fotografias será de 10 (dez) fotos, tamanho 15 x 21 (valor total ao lado). As fotos 
serão feitas no processo digital. Cada aluno terá uma pasta exclusiva com todas as suas fotos e as 
tiradas com o grupo. Os pais se dirigirão ao estúdio e escolherão as fotos de sua preferência. Se o 
número de fotos escolhidas for maior que o previsto no “kit”, os pais acertarão a diferença com ARAGÃO 
STUDIO, mantendo-se o mesmo preço (R$ 10,00 – cada). 

R$   100,00 

d) DVD personalizado, que será entregue ao pai. R$   90,00 

e) Vela decorada + lembrança    R$   27,00 

TOTAL DO “KIT” PARA OS MENINOS (1ª Parcela) - PAGAMENTO ATÉ O DIA 11/03/2016. R$ 230,00 

 
4) Traje (PADRONIZADO):      

a) Camisa branca.                                                                                                                  c) Meias brancas. 
b) Calça branca. d) Sapato social preto. 

 
OBS.: Informamos que a mesma costureira que fará o vestido das meninas, irá fazer a calça (brim) + camisa (popeline) + faixa (cintura) + 

gravata pelo preço de R$ 120,00 (incluso na 2ª Parcela). A costureira tirará as medidas dos meninos no Colégio, e o traje será 
entregue até o dia 14 de outubro.  

 
5) Retiro Religioso: 
   O evento será realizado na Casa de Retiro Santíssima Trindade, Povoado Areia Branca (Mosqueiro), no dia 1 de outubro de 2016 

(sábado). Os alunos sairão do Colégio às 7h e retornarão às 17h. O valor das despesas para o Retiro Religioso (R$ 120,00 – incluso na 
2ª parcela) corresponde a: ônibus (ida e volta), lanches (manhã e tarde) e almoço. 

 

6) Na 2ª parcela estará incluso 155,00 (cento e cinquenta e cinco reais) relativos aos seguintes gastos:  
 Igreja; 
4) Músicos (cantor, instrumentos, ...); 
5) Gráfica; 
 Decoração. 

O pagamento da 2ª Parcela referente aos itens 4, 5 e 6 será, portanto, de R$ 395,00 (R$ 120,00 + R$ 120,00 + R$ 155,00), 
devendo ser feito até 11/04/2016.  

 
7) RESUMO TOTAL: “Kit/Meninos”= R$ 230,00 (1ª Parcela – vencimento em 11/03/2016) + R$ 395,00 (2ª Parcela – vencimento em 

11/04/2016) = R$ 625,00. 
OBS.: 1- Em 16/11/2016 (quarta-feira) – 14h às 17h30min – ENSAIO FINAL 

     Local: Paróquia Jesus Ressuscitado 
2- Em 17/11/2016 (quinta-feira) – 14h às 17h30min – CONFISSÃO 
     Local: Colégio Módulo 

 3- Em 19/11/2016 (sábado) – 16h – DIA DA PRIMEIRA EUCARISTIA 

     Local: Paróquia de Jesus Ressuscitado 

 4- Os alunos só poderão participar do 1º encontro, no dia 12/03, mediante o pagamento da primeira parcela.  Se até o dia 
12 de abril o aluno só tiver pago a 1ª parcela, esta será devolvida pela Escola ao responsável, e o Colégio interpretará 
como desistência. 

 5- Se o aluno faltar mais de 03 (três) vezes, o Colégio interpretará como desistência.  
 6- FOTÓGRAFO (ARAGÃO STUDIO) – FONE: 9972-6137 / 3214-1788 

     * Santinho com a foto do aluno (encomenda mínima – 20 unidades). Preço: a depender do modelo. (OPCIONAL) 
 7- FILMAGEM (GERALDO VÍDEO/JULIANO STUDIO) – FONES: 9988-3364 / 3249-2649. 
 8- A Sra. Silvanete Alves estará à disposição dos senhores de segunda à sexta das 7h às 12h e das 13h às 17h, para 

todos os assuntos relacionados à Primeira Eucaristia. 
                         

                   Atenciosamente, 
                        A DIREÇÃO 
 



 
 

 
 
Aracaju, 15 de fevereiro de 2016. 
 
 
 
 

Comunicamos aos Senhores Pais que os encontros de preparação para a Primeira Eucaristia 
serão ministrados, aos sábados, a partir do dia 12/03/2016. 

 
Os alunos que desejarem participar deverão: 
 
a) Ter idade mínima de 09 (nove) anos. 
b) Ser batizado na Igreja Católica (caso não seja batizado ainda, o Batismo poderá ser feito 

antes da Primeira Eucaristia). 
c) Trazer um caderno grande de capa dura (uma matéria), uma caneta, uma cola e uma 

Bíblia. 
  d) Efetuar o pagamento das duas parcelas:  

 
1ª PARCELA - R$ 230,00 (Meninos) e R$ 295,00 (Meninas) – com vencimento para       

11 de março. 
2ª PARCELA -  R$ 395,00  (Meninos)  e  R$ 455,00  (Meninas)  –  com   vencimento  para        

11 de abril. 
 
 Os alunos só poderão participar do 1º encontro, no dia 12/03, mediante o pagamento da 
primeira parcela.  Se até o dia 12 de abril, o aluno só tiver pago a 1ª parcela, a mesma será 
devolvida pela Escola ao responsável e o Colégio interpretará como desistência. 

O Retiro Religioso acontecerá na Casa de Retiro Santíssima Trindade, no Povoado Areia 
Branca (Mosqueiro), no dia 01/10/2016 (sábado).  
 A Primeira Comunhão será realizada na Paróquia Jesus Ressuscitado, em 19/11/2016 
(sábado) às 16h. 
 
 

 Este Comunicado deverá ser devolvido até o dia 26/02/2016 (sexta-feira). Informamos ainda 
que obedecemos rigorosamente a ordem de inscrição para o preenchimento da(s) turma(s) as quais 

terão horários de preparação diferentes, alunos do 4º ano (7h30min às 9h30min) e 5º ano e 

demais séries (10h às 12h). Caso a quantidade de interessados não ultrapasse a quantidade de 
alunos que justifique a abertura da segunda turma, teremos apenas uma única turma, a qual a 

preparação acontecerá no horário de 7h30min às 9h30min.  
 

No dia 08/03 (terça-feira), às 19h, haverá uma REUNIÃO COM OS PAIS para finalizarmos os 
detalhes do evento: traje, arranjo, fotos, filmagem e decoração da igreja.  

 

SEGUE, ANEXO A ESSE COMUNICADO, TODO O DETALHAMENTO DO EVENTO. 
 
AUTORIZO/ALUNO(A): __________________________________________SÉRIE/TURMA: ____ 
 
RESPONSÁVEL: _________________________________________________________________ 

 

OBS: Caso não deseje participar da Primeira Eucaristia, favor desconsiderar esse 

comunicado. 

 
         Atenciosamente, 

                                                                                A DIREÇÃO 


