Colégio Sagrado Coração de Jesus
Av. Frei Serafim, 1793 – Telefone: 2106-5177
Teresina - Piauí
ENSINO FUNDAMENTAL – 1o ANO
Em 16.11.2018
Senhores Pais,
É contagiante a alegria de nossas crianças com a proximidade do Acantonamento, cujo tema,
“Era uma vez”, envolve-as no mundo mágico da arte. Fiquem atentos às informações e datas a seguir:
24/11 (sábado) – Acantonamento.
 Organização do material das crianças nas salas de aula (corredor do auditório), a partir
das 16 horas.
 Apresentação das crianças, às 19 horas, no Auditório Efatá (Memorare).
Destacamos a necessidade das crianças chegarem com antecedência mínima de 30
min, ou seja, até as 18h 30min, pois iniciaremos o evento pontualmente, a fim de não
inviabilizar o restante da programação.
25/11 (domingo) – Encerramento com momento de oração na capela da escola, às 9h.
Obs.: Em virtude do espaço da capela e por esse ser um momento mais intimista,
somente será permitida a participação dos genitores da criança.
Exibíveis: Serão disponibilizados 05 (cinco) exibíveis a cada criança. O número de
exibíveis é dividido igualmente pelo total de crianças participantes. Caso não precisem
do total disponibilizado a cada família, por favor, informem à professora do seu(sua)
filho(a) para que possamos redistribuir entre as famílias que necessitam de mais
exibíveis.
O auditório possui estacionamento privado. Será enviado para cada família 1 ticket para
estacionamento interno.
Filmagem e fotografias: somente será permitida a realização de filmagem e
fotografias pelos pais e/ou responsáveis do assento que ocupam, para que não se
impeça a visão das outras pessoas presentes. Aproveitem, pois, o momento para apreciar
a participação efetiva de seus filhos!
Conforme acertado em reunião, os fotógrafos da Foto Produções e a equipe do Studio
Finder farão a cobertura completa de imagens do evento.
Figurino: O recebimento das roupas será de responsabilidade dos senhores na Casa dos
Parabéns, situada na Av. Campos Sales, 1485 – Centro, telefone: 3221-8812. (Por favor,
levar o recibo de pagamento e, se possível, a criança para prova final da roupa).
Para melhor organização, a proprietária da loja reservou os dias a seguir para entrega do
figurino.
- Dia 17/11 (sábado) – no horário comercial (das 8h às 12h);
- Dia 19/11 (segunda-feira) – no horário comercial (das 8h às 18h);
Atenciosamente,
Coordenação Pedagógica.

