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Pastoral – 2019

Com  grande  alegria, informamos  que  o 
Colégio Santa  Cecília  oferece  às crianças do 5º ano 
do Ensino Fundamental a preparação  para  a  
Primeira  Comunhão.

INFORMAÇÕES
- Atividade opcional
- Um encontro por semana
- Local: Colégio Santa Cecília
- Fardamento: blusa da catequese
- Data da PRIMEIRA COMUNHÃO: 
10 de novembro de 2019 (manhã e tarde)
- Início dos encontros: 18 de fevereiro de 2019

TAXA
Por ser uma atividade que se autofinancia, 

fixamos uma taxa de R$ 735,00 (setecentos e trinta e 
cinco reais) para todas as despesas de preparação e 
para a celebração, discriminadas abaixo:

- Folha de pagamento das catequistas
- Blusa
- Livro Iniciacão à Vida Cristã – Paulinas
- Livros e jornais para a celebração
- Espórtula para os palestrantes e sacerdotes
- Transporte para retiro EMAÚS
- Vela (Renovação das Promessas 
do Batismo): de 15 a 17 de outubro 
- Bíblia
- Reunião de Pais: dia 22 de maio
- Reunião de Pais: dia 4 de setembro
- Locação de cadeiras
- Locação de som
- Locação de climatizadores
- Locação de palco
- Locação de velas
- Ministério de música
- PX
- Ambientação (Capela e Ginásio)
- Bolsa para guardar o material
- Retiro EMAÚS
     - Dia 21 de setembro (1º Grupo)
     - Dia 22 de setembro (2º Grupo)
     - Segurança (Emaús – Retiro) 
     - Alimentação (Emaús – Retiro)
     - Funcionários

INSCRIÇÕES
As inscrições serão feitas apenas pelo site da 

ACDMAV (www.acdmavfortaleza.com.br), no período 
de 4 a 8 de fevereiro, e estarão disponíveis a partir das 
8h do dia 4 de fevereiro até às 23h59min do dia 8 de 
fevereiro.
 
FORMAS DE PAGAMENTO
 - Através do boleto enviado por e-mail no dia    
12 de fevereiro após inscrição no site da ACDMAV;

- À vista, na sala da ACDMAV, em espécie, 
cartão de crédito ou débito, de 4 a 8/2;

- Parcelado em até 6 vezes sem juros. Porém, 
optando pelo parcelamento, este somente poderá ser 
efetuado na sala da ACDMAV através de cartão de 
crédito, de 4 a 8/2.

CONTATO 
PASTORAL: Ir. Marinilda –  99927.0213
PASTORAL: 3064.2319
PASTORAL: Ir. Andressa – 99812.3111
Informações: 99862.0184 (Rayan Diniz)
ACDMAV: 3064.2323 (Fernanda/Juliana Bezerra)

 
IMPORTANTE:
 1.  Não aceitamos pagamento em cheque.

2. A ficha com os dados do aluno deverá ser 
entregue na sala da Pastoral.

Observações:
A vaga no estará garantida após    

a conclusão  de  todas  as  etapas.
Em  caso  de  desistência,  não  haverá  devolução         

do  pagamento.

Sua vida é um milagre contínuo 
   da bondade de Deus!    

                                                                                                

dia e horário escolhido 

        DIA              MANHÃ    TARDE

OPÇÕES DE HORÁRIO

segunda-feira

terça-feira

quarta-feira
8h às 

9h30min

14h às 15h30min
16h às 17h30min

14h às 15h30min
16h às 17h30min

14h às 15h30min
16h às 17h30min

14h às 15h30min

sexta-feira

sexta-feira 8h às 
9h30min

quinta-feira
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