COLÉGIO DOM BARRETO

Campinas, 10 de fevereiro de 2017
Circular nº23 / 2017
Assunto: Bíblia Sagrada – 4° ano

Bíblia Sagrada

Fonte imagem: www.google.com.br

Av. Saudade, 705 - Ponte Preta - Campinas - SP - CEP 13041-670 Fones (0 xx19) 3232-4366 ou (0xx19) 3232-4796 Fax (0xx19) 3234-6696
Site: www.colegiodombarreto.com.br - E-mail: dombarreto@colegiodombarreto.com.br
Mantenedora: Colégio Dom Barreto C.N.P.J. 46.030.789/0001-24
Etapas da Educação Básica: Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio

Senhores Pais,
Com a intenção de aprimorar o acompanhamento do estudo bíblico dos nossos alunos de
uma maneira uniforme e facilitando o aprendizado, trabalharemos com a Bíblia Sagrada (edição
catequética popular de bolso) da Editora Ave Maria. Este foi o motivo de não ter sido
acrescentada na lista de materiais, mas pedimos como livro paradidático.
Adotamos este procedimento por se tratar de uma Bíblia pequena, de fácil transporte,
fácil manuseio e linguagem adequada para acompanhamento em sala de aula.
Pensando sempre no bem da família, o Colégio poderá adquiri-la pelo preço de R$ 16,00
(dezesseis reais). O preço nas livrarias é de R$ 18,00 (dezoito reais).
Caso seu (sua) filho (a) queira comprá-la através do Colégio, assine por favor o
compromisso abaixo, devolvendo-o, juntamente com o dinheiro até 4ª feira, dia 15/02/2017.
Observações:
 Somente após receber o compromisso abaixo assinado e o dinheiro é que o Colégio fará o pedido. Sendo assim,
após o dia 15/02, alunos que não tiverem decidido por adquirir a Bíblia, não mais o poderão fazê-lo pelo Colégio;

 Pagamento em cheque não pode ser nominal ao Colégio Dom Barreto.

Atenciosamente,
Coordenação de Ensino Religioso / 2017
........................................................................................................................................
“A Bíblia Sagrada”
Nome do(a) aluno(a): __________________________________________ 4° ano ___
_ Gostaria de adquirir a Bíblia através do colégio e estou enviando o valor de R$ 16,00.
Não gostaria de adquirir a Bíblia através do Colégio.

______________________________
Assinatura dos pais ou responsável

data: ____/____/____

