
                  
 

Circular Dir. 008/2018/CSA-NL 
 

Nova Lima, 28 de maio de 2018 

 
 
Prezados pais e responsáveis, 
 
 

Em conformidade com a tradição do Colégio Santo Agostinho de valorizar e promover as diversas 
manifestações culturais de nossa gente, é com muita alegria que, mais uma vez, convidamos os senhores 
para o ARRASTA-PÉ DO GUSTIN, a ser realizado no próximo dia 09 de junho, sábado. Essa é uma 
oportunidade para nossos alunos e convidados vivenciarem uma das mais belas festividades do nosso 
povo, que inclui muitas danças, brincadeiras e comidas típicas. 

Para o conforto de todos e a fim de se evitar filas, enfatizamos que as fichas para as barraquinhas 
de comidas, bebidas e brincadeiras serão vendidas antecipadamente, de 5 a 8 junho, na tesouraria 
do colégio, nos horários de entrada e saída dos turnos. As fichas que não forem utilizadas poderão ser 
devolvidas, exclusivamente, até o final da festa, ou seja, não poderão ser trocadas após esta data. 

Segue abaixo o convite. Os ingressos serão entregues, para cada um dos alunos, a partir do dia 7 
de junho. Para familiares e convidados, eles estarão disponíveis entre os dias 5 e 8 de junho, na Portaria 
1, das 7h às 18h30, e no dia da festa. Ressalta-se que eles deverão ser trocados por um quilo de alimento 
não perecível ou por um agasalho. As arrecadações serão encaminhadas aos projetos desenvolvidos pelo 
Departamento de Pastoral do Colégio. 

Para garantirmos um ambiente organizado e tranquilo no dia da festividade, gostaríamos de 
repassar os combinados abaixo. 

 
 Horário da festa para as turmas da EDUCAÇÃO INFANTIL ao 2° ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL: 

das 9h30 às 13h30. As apresentações das danças obedecerão, impreterivelmente, ao horário do 
cronograma presente no convite. Após o turno da manhã, o colégio será fechado para a limpeza do 
ambiente e o almoço dos funcionários. 

 Horário da festa para as turmas do 3° ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL ao ENSINO MÉDIO: das 
15h30 às 21h. As apresentações das danças obedecerão, impreterivelmente, ao horário do cronograma 
presente no convite. 

 Por medida de segurança, será obrigatória a apresentação do ingresso na portaria, exceto para menores 
de 6 anos, acompanhados dos pais. 

 Caso queiram participar dos dois momentos da festa (manhã e tarde), solicitem, ao entrar pela manhã, 
o ingresso para o turno da tarde — que não demandará nova entrega de alimento ou agasalho. 

 Em todos os eventos festivos com a participação dos alunos, é proibida a comercialização e o consumo 
de bebidas alcoólicas e cigarros nas unidades do Colégio Santo Agostinho. 

 
Reforçamos a importância da pontualidade ante o cronograma das danças e lembramos que, 

em eventos que envolvem toda a escola, há limitações de vagas no estacionamento e dificuldades 
no fluxo do trânsito. Em função disso, enviaremos outra circular tratando das vans, que farão o 
trajeto de ida e volta ao Colégio e estarão disponíveis em três pontos: BH Shopping, Vila da Serra 
(dois pontos na Alameda Oscar Niemeyer, nº 841 (Dorival Bar) e nº 1285 (próximo ao terminal 
Conexão Aeroporto) e Centro Comercial Ponto Verde. 

 
Contamos com a presença e alegria de todos nesse evento tão esperado! 
 

 
Júnia Rohlfs 

Gestora Pedagógica 


