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Senhores Pais,
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Senhores Pais,

As crianças do 1º ano se preparam com muita alegria para a
participação do espetáculo “Era uma vez”, no Acantonamento. E, para garantir
o brilho da apresentação de nossas crianças, convém informar:
Fará parte da decoração da noite fotos individuais das crianças. Esse
registro será realizado de acordo com as datas a seguir, no horário em que
seu(sua) filho(a) estuda.
Data
Turmas
1º A e 1º B – turno manhã
14/11 (quarta-feira
1º F e 1º G – turno tarde
16/11 (sexta-feira)
1º C, 1º D e 1º E – turno manhã
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A rotina escolar desse dia transcorrerá normalmente, portanto as
crianças deverão vir com o fardamento escolar. A roupa para o registro
fotográfico será providenciada pela escola e as meninas poderão vir com
maquiagem leve (se assim desejarem!) e bem penteadas.
Para calçar, as meninas deverão trazer sapatilha preta, que usarão no
dia da apresentação e, os meninos, sapato social na cor preta.
Com a proximidade do evento, faz-se necessário maior ênfase nos
ensaios com as crianças que estudam nos dois turnos, para isso destinamos
as datas a seguir:
15 e 17/11 (quinta-feira e sábado) – Ensaio no auditório da escola,
das 8h às 12h.
22 e 23/11 (quinta e sexta-feira) – Ensaio no Centro Cultural Efatá –
Memorare, das 8h às 12h 30min.
Obs.: Os senhores deverão entregar as crianças às professoras.
Nesse dia, as crianças deverão trajar roupas leves, trazer lanche e
cantil com água.
20/11- Último prazo para o pagamento da taxa de participação.
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Contamos com o apoio dos senhores para o desenvolvimento dessas
atividades.
Atenciosamente,
Coordenação Pedagógica.
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