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Um amigo fi el é uma poderosa proteção,
quem o achou encontrou um tesouro.

Eclo 6, 14

8º ano

Ensino Fundamental

2022



Prezados(as) Responsáveis e Alunos(as),

Chegou a hora de vivenciarmos a beleza que 
existe numa verdadeira amizade, compreendendo ao 
mesmo tempo Jesus como nosso Grande Amigo, aquele 
que está conosco em todas as horas.

Para tanto, convidamos nossos alunos do 8º ano a 
participarem do projeto ENTRE AMIGOS, que tem como 
objetivo intensifi car sua formação humana e espiritual.

A denominação ENTRE AMIGOS está 
fundamentada no texto bíblico Eclesiástico 6, 14, onde 
se lê: “Um amigo fi el é uma poderosa proteção, quem o 
achou encontrou um tesouro”.

O encontro proporcionará momentos de refl exão, 
partilha, atividades lúdicas, convivência e integração 
entre os alunos.

Atenciosamente,

Ir. Marinilda Lima Santos
Coordenação da Pastoral

COMO PARTICIPAR?

• Inscrições on-line pelo site da ACDMAV (Associação 
Cultural e Desportiva Madre Agathe Verhelle), 
www.acdmavfortaleza.com.br, a partir das 8h do dia 16  
de fevereiro até as 23h59 do dia 20 de fevereiro de 2022.

• O aluno deverá pagar o valor de 290,00 (duzentos e noventa 
reais) à vista (débito ou crédito) ou em duas parcelas 
(somente na sala da ACDMAV) no cartão de crédito.

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

2 refeições, 2 lanches, camisa do evento, 
acompanhamento dos monitores, educadores 
funcionários, religiosas e seguranças.

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

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

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.

LOCAL DO ENCONTRO
Dependências do Colégio (Entrada pelo P2).

PROGRAMAÇÃO
1º Grupo (A, D e H)
• Sábado (12/03), das 14h às 21h

 Concentração na área da cantina.
• Domingo (13/03), das 9h às 18h.

2º Grupo (B, C e E)
• Sábado (19/03), das 14h às 21h.

 Concentração na área da cantina.
• Domingo (20/03), das 9h às 18h.

O QUE LEVAR?
* Roupa para a Missa no domingo
*  Objetos de higiene pessoal e toalha
* Squeeze
*  Repelente  
*  Roupa para tomar banho
* Remédio(s) usado(s) pelo aluno
* Lanches, se desejar

CONTATO 
PASTORAL: Ir. Marinilda –  99927.0213
Informações: 99862.0184 (Rayan)
ACDMAV: 3064.2323 (Fernanda/Amanda)

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

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 2022;
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 24 de fevereiro de 2022, o 
boleto com o vencimento no dia 3 de março 
de 2022 para pagamento em uma única parcela.

Caso haja interesse em parcelar (até 2 vezes) 
ou pagar de uma vez só no cartão de crédito ou 
débito, após fazer a inscrição no site, favor 
dirigir-se à ACDMAV, de 16 a 21 de fevereiro, 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 e Amanda), nos telefones 
3064.2323/99862.0185, ou Pastoral (Rayan), 
3064.2319/99682.0184.


