
AV. Senador Virgílio Távora, 2000 – Aldeota
CEP 60170-078 – Fortaleza-CE

Tel.: (85) 3064.2377 – www.santacecilia.com.br

“Aquilo foi como um sonho. A vitória veio com estilo,  
e ainda valeu o campeonato.”

Ayrton Senna
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CORRAMOS PARA DEUS A 2019km/h

Passo a passo para a inscrição on-line:

1. Entrar no site www.acdmavfortaleza.com.br, a partir das 8h;
2. Acessar matrícula on-line 2019;
3. Inscreva-se Aqui;
4. Informar o CPF do Responsável Financeiro no Colégio;
5. Clicar no nome do aluno/Inscrição;
6. Escolher o projeto desejado/Projetos de Evangelização.

• Atualizar os dados solicitados.  Caso o aluno tenha alguma alergia, intolerância, favor preencher no campo observação.

Após essa etapa, será enviado, no dia 17 de abril de 2019, o boleto com o vencimento no dia 24 de abril de 2019 para 
pagamento em uma única parcela.
Caso haja interesse em parcelar (até 2 vezes), ou pagar de uma vez no cartão de crédito ou débito, após a inscrição no 
site, favor dirigir-se à ACDMAV do dia 08 a 12 de abril, das 7h15min às 16h.
RESSALTAMOS QUE A INSCRIÇÃO SÓ SERÁ FINALIZADA COM O PAGAMENTO DO BOLETO ATÉ A DATA DO 
VENCIMENTO.
Em caso de dúvidas, entrem em contato com a ACDMAV (Fernanda ou Juliana Bezerra), nos telefones 3064.2323/ 
99862.0185, Pastoral (Rayan), 3064.2319/99682.0184.

INSCRIÇÃO ON-LINE

Vem aí o XVII F1 SANTA CECÍLIA
Já podemos ouvir os roncos dos motores.  

A largada será às 19h do dia 07 de junho, sexta-feira, 
na recepção principal da Av. Senador Virgílio Távora; e 
a bandeirada, às 11h do dia 09 de junho, domingo, na 
Quadra Prof. Gondim.

Que tal um “pit stop” para essa aventura no grande 
autódromo da vida? Sua equipe já está sendo preparada 
e você contará com a assistência de mecânicos 
especializados e superposto de abastecimento.

COMO PARTICIPAR?
• Inscrições on-line pelo site da ACDMAV (Associação 

Cultural e Desportiva Madre Agathe Verhelle)  
www.acdmavfortaleza.com.br, de 08 a 12 de abril 
de 2019.

• O aluno deverá pagar o valor de R$ 320,00 (trezentos 
e vinte reais), à vista (através do boleto) ou em duas 
parcelas (somente na ACDMAV) nos cartões de 
crédito Visa ou Master.

• Não aceitamos pagamento em cheque.
• O investimento pago se refere às despesas de: 

refeições, lanches, camisa do evento, acompanha-
mento dos monitores, palestrantes, funcionários e 
seguranças.

• Na data da realização do evento, o valor da inscrição 
deverá estar integralmente quitado.

Obs.: Em caso de desistência, não haverá devolução 
do valor pago. No entanto, poderá haver indicação do 
crédito pago em favor de terceiro, desde que aluno do 
Colégio Santa Cecília.

LEMBRETE!
Reunião de Pais: 8 de maio (quarta-feira)
Horário: 19h30min
Local: Auditório

O QUE TRAZER NA BAGAGEM:

●	 Roupa	de	cama;
●	 Roupa	para	dormir;
●	 Roupa	para	a	Missa;
●	 Roupas	leves	para	três	dias;
●	 Travesseiro;
●	 Colchonete	ou	colchão;
●	 Objetos	de	higiene	pessoal;
●	 Toalha;
●	 Remédio(s)	usado(s)	pelo	aluno;
●	 É	necessário	cobertor	devido	ao	condicionador	de	

ar;
●	 Squeeze.

NÃO ESQUECER O CAPACETE!

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

Os alunos não devem levar objetos de valor 
nem eletrônicos, pelos quais a Escola não se 
responsabiliza.

Ir. Marinilda Lima Santos
Coordenação da Pastoral


