
 

 

 

              
CONVITE PARA LANÇAMENTO DE 

MATRÍCULAS 2020 
Venha fazer parte dessa festa! 

 

 
 

 
O Colégio Perpétuo Socorro tem a honra de convidá-lo para a reunião de lançamento da 

Campanha de Matrículas 2020. A temática deste ano é inspirada em um grande movimento 

“O que era excelente, agora ficou melhor!”.   

A intenção é compartilhar as transformações que acontecerão em 2020 para todos os 

segmentos por meio da educação, da cultura e dos valores Perpétuos. Seguindo esta linha, a 

campanha propõe um grande movimento a partir de mudanças que começam com a educação.  

Confirme sua participação entregando a ficha abaixo até dia 27/09, para concorrer: 

 
 

 01 bolsa de 100% de estudos por um ano, no colégio Perpétuo Socorro; 

 01 bolsa de 100% de estudos por um ano de: ballet, capoeira, futsal; 

 02 semanas de Colônia de Férias; 

 Um final de semana com direito a acompanhante em Hotel Fazenda; 

 04 uniformes completos camiseta, calça, agasalho ou vestido (na EI); 

 uma lista de material completa (Coleção Bernoulli). 
 

 

ATENÇÃO! SUA PARTICIPAÇÃO NOS SORTEIOS ESTÁ CONDICIONADA À: 
1. ENTREGA DA FICHA ABAIXO PREENCHIDA ATÉ DIA 27/09 (sexta-feira); 

2. ESTAR PRESENTE NA REUNIÃO; 
INFORMAMOS QUE OS PRÊMIOS SÃO INTRANSFERÍVEIS. 

 

DATA: 03 de outubro de 2019 

HORÁRIO: 19h às 20h30 

LOCAL: Auditório do colégio 

 
No ano letivo de 2020, o que era excelente está melhor! Pois a cada indicação de aluno 

para estudar no Perpétuo, você ganhará 10% de desconto na mensalidade do mês em que sua 
indicação efetivar matrícula. Conheça agora todas as promoções acessando: 

www.perpetuosocorro.com.br 
....................................................................................................................... 

Recorte aqui (devolva até dia 27/09 via agenda ou na secretaria da escola) 
 

DADOS PARA INSCRIÇÃO NA REUNIÃO 

 

Nome(s) do(s) aluno(s)/futuro(s) aluno(s):______________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Nome(s) do(s) responsável(is): _______________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Celular(es):_______________________________________________________________________ 

Assinale o Segmento:  Ed. Infantil       Ens.Fund.I        Ens. Fund. II        Ensino Médio 

 

COLÉGIO NOSSA SENHORA DO PERÉTUO SOCORRO 
SHIS EQL 6/8, Conjunto A1 – Lago Sul 

3248-0043  perpetuosocorro.com.br  

http://www.perpetuosocorro.com.br/

