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“Versos que falam sobre nós, claves que falam sobre Deus.”

Cantarei para sempre o amor do Senhor, minha boca anunciará tua 
fidelidade de geração a geração. 
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FICHA DE INSCRIÇÃO
Estou ciente das informações contidas neste folder.

 

Nome: __________________________________________________________________  Cel.: __________________

Camisa (tamanho):    10 (      )     12 (      )      PP (      )     P (      ) M (      )      G (      )     GG (      )   XG (      ) 

______________________________________________ 
Assinatura

Senhores Pais/Responsáveis,

O Projeto Sinfonia foi idealizado pelas 
Religiosas da Instrução Cristã como um meio de 
evangelização para os pais de alunos dos Colégios 
Damas.

Em resposta a esse anseio, o Colégio Santa 
Cecília oferece às famílias a oportunidade de 
participar desse encontro, propiciando um espaço 
de reflexão,  oração, partilha e celebração, fazendo 
ressoar a melodia de um Deus amoroso, que 
nos chama a sermos felizes, que nos convida a 
vivenciarmos o seu projeto amoroso.

Atenciosamente,

Coordenação da Pastoral

COMO PARTICIPAR?
• Inscrições na sala da ACDMAV (Associação 

Cultural e Desportiva Madre Agathe Verhelle)  de 
24 de abril a 07 de maio de 2019, das 7h15min 
às 16h.

• Deverá pagar o valor de R$ 170,00 (cento e 
setenta reais) à vista (espécie ou débito somente 
na ACDMAV).

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

1 almoço com sobremesa, 3 lanches, camisa do 
evento, lembrancinha,  educadores, funcionários, 
religiosas e seguranças.

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

• Em caso de não comparecimento, não haverá 
reembolso do valor pago.

ObS.: Em caso de desistência, não haverá  
devolução do valor pago. No entanto, pode-
rá haver indicação do crédito pago em favor 
de terceiro, desde que seja da Comunidade  
Educativa do Colégio Santa Cecília.

LOCAL DO ENCONTRO:

Colégio Santa Cecília – entrada pelo P2 (Rua  
Vicente Linhares)

PROGRAMAçãO

• Primeiro dia do encontro: sábado, 18/05/2019, 
das 9h às 17h30min.

• Segundo dia do encontro: domingo, 19/05/2019, 
das 9h às 12h30min. Encerramento com a 
Celebração Eucarística.

O QUE LEVAR?
• Squeeze 
• Bíblia
•	 Caderno para anotações e caneta
•	 Terço

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

 
Nome: ________________________________

Colégio

Santa Cecília


