Prezadas Famílias,
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: 14 de novembro de 2021 (manhã e tarde)
- Início dos encontros: 11 a 18 de março de 2021
INSCRIÇÕES

OPÇÕES DE HORÁRIO
DIA

MANHÃ

TARDE

13h30min às 15h

As inscrições serão feitas apenas pelo site
da ACDMAV (www.acdmavfortaleza.com.br), no
período de 09 a 12 de fevereiro, e estarão
disponíveis a partir das 8h do dia 09 de fevereiro até
às 23h59min do dia 12 de fevereiro.

13h30min às 15h
15h30min às 17h

FORMAS DE PAGAMENTO

segunda-feira

13h30min às 15h
15h30min às 17h

terça-feira

13h30min às 15h*

quinta-feira
sexta-feira

8h às 9h30min

*Nesse dia, serão duas turmas no mesmo horário, em salas diferentes.

TAXA

234-21FolderPrimeiraComunhãoARIS38

Por ser uma atividade que se autofinancia,
fixamos uma taxa de R$ 862,00 (oitocentos e
sessenta e dois reais) para todas as despesas de
preparação e para a celebração, discriminadas
abaixo:
- Bíblia, caderno, terço
- Folha de pagamento das catequistas
- Blusa
- Livro Iniciação à Vida Cristã – Paulinas
- Livros e jornais para a celebração
- Espórtula para o sacerdote
- Transporte para retiro EMAÚS
- Vela (Renovação das Promessas do Batismo):
dia 03 de novembro
- Assessores Reunião de Pais: dia 28 de maio
- Assessores Reunião de Pais: dia 1º de setembro
- Locação de cadeiras
- Locação de som
- Locação de climatizadores
- Locação de palco
- Locação de velas
- Ministério de música
- Medalha PX
- Ambientação (Ginásio)
- Bolsa para guardar o material
- Retiro EMAÚS
· Dia 23 de outubro (1º Grupo)
· Dia 24 de outubro (2º Grupo)
· Segurança (Emaús – Retiro)
· Alimentação (Emaús – Retiro)
· Funcionários
· Lembrança

- Através do boleto enviado por e-mail no dia 24 de
fevereiro com vencimento para 1º de março, após
inscrição no site da ACDMAV;
- À vista, na sala da ACDMAV, em espécie, cartão
de crédito ou débito, de 09 a 12/02;
- 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 09 a 12/02.
CONTATO
PASTORAL: Ir. Marinilda – 99927.0213
PASTORAL: 3064.2319
PASTORAL: Andréa – 99812.3111
Informações: 99862.0184 (Rayan Diniz)
ACDMAV: 3064.2323 (Fernanda)
IMPORTANTE:
1. Não aceitamos pagamento em cheque.
2. A vaga no dia e horário escolhido estará garantida após a
conclusão de todas as etapas.
3. A ficha com os dados do aluno deverá ser enviada para

andrea.martins@santacecilia.com.br.
4. Em caso de desistência, não haverá devolução do
pagamento.

Av. Senador Virgílio Távora, 2000 – Aldeota
CEP 60170-078 – Fortaleza/CE
Tel.: (85) 3064.2377
www.santacecilia.com.br
contato@santacecilia.com.br

Sua vida é um milagre contínuo
da bondade de Deus!
Madre Agathe Verhelle

Pastoral – 2021

Senhores Responsáveis,
O período de inscrição na catequese de
Primeira Comunhão 2021 será de 9 a 12 de fevereiro
de 2021.
Caso tenham interesse em matricular sua criança, observem
o passo a passo abaixo:
Entrar no site da www.acdmavfortaleza.com.br;
Acessar Matrícula On-line 2021;
Clicar “Inscreva-se aqui”;
Informar o CPF;
Clicar no nome do(a) aluno(a);
Escolher a turma e atualizar os dados solicitados de acordo
com a categoria;
– Preencher a ficha de inscrição (disponível on-line) e devolver
escaneada ou fotografada para o e-mail andrea.martins@
santacecilia.com.br.
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Após essa etapa, será enviado por e-mail, até o dia 24/02/2021,
o boleto para pagamento em uma única parcela, com vencimento
em 1º/03/2021. Caso haja interesse em parcelar, depois da inscrição
on-line, favor dirigir-se à ACDMAV, de segunda a sexta-feira, no período
da inscrição, das 7h30min às 16h. O parcelamento poderá ser feito em
cartão de crédito em até 6 parcelas.
Informamos que a matrícula só será finalizada após o pagamento do
boleto no vencimento e a entrega da Ficha de Inscrição na sala da Pastoral.
Qualquer dúvida, entrem em contato com a ACDMAV
(Fernanda – 3064.2323/99862.0185) ou Pastoral (Rayan Diniz –
3064.2319/99862.0184/Andréa – 99812.3111).
Ressaltamos que, para fazer a inscrição, o(a) aluno(a) deve
estar quite com as mensalidades dos Núcleos de Esporte e Arte.
Atenciosamente,
ACDMAV

Catequese – Primeira Comunhão
Pastoral

FICHA DE MATRÍCULA 2021
DADOS DO CATEQUIZANDO:
Nome: ___________________________________________________________________________
Data de nascimento: ____/____/____

Ano/Turma: ________

Endereço: ________________________________________________________________________
__________________________________ Telefone residencial: _____________________________
É batizado? (

) Sim (

) Não

Data do Batismo: _________________________________

Paróquia onde foi batizado: _________________________________________________________
A criança mora com quem? _______________________________________________________
 TRAZER, NA PRIMEIRA SEMANA DA CATEQUESE, O CERTIFICADO DO BATISMO DA
CRIANÇA, ASSINADO PELO PADRE, E ENTREGAR NA PASTORAL.
DADOS DOS PAIS:
Nome do Pai: _____________________________________________________________________
Telefone: _________________________________________ Celular: ________________________
E-mail: ___________________________________________
Nome da Mãe: ___________________________________________________________________
E-mail: ___________________________________________
Telefone: _________________________________________ Celular: ________________________
Professam qual religião?
Pai: ____________________________________ Mãe: ___________________________________
DADOS DO(A) RESPONSÁVEL:
Nome do(a) Responsável: ___________________________________________________________
Telefone: _________________________________________ Celular: _______________________
Professa qual religião?
____________________________________________________________________________
 Os pais recebem os Sacramentos da Conﬁssão e da Eucaristia? ___________________________
 Os pais vivem juntos? ___________________________________________________________
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES SOBRE A CRIANÇA E/OU FAMÍLIA.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
“Sua vida é um milagre contínuo da bondade de Deus.”
Madre Agathe Verhelle
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