Colégio Sagrado Coração de Jesus
Av. Frei Serafim, 1793 – Telefone: 2106-5177
Teresina – Piauí

ENSINO FUNDAMENTAL – 2o ANO
Em 23.8.2018
Caríssimos Pais,
Como importante atividade didática deste semestre, estamos desenvolvendo o Projeto “Avós e
Crianças: o tempo, as histórias e as brincadeiras.”
Na culminância desse Projeto, haverá exposição de fotografias e objetos antigos. Portanto, para
o bom êxito dessa atividade, contamos com a gentileza do empréstimo de fotografias e objetos que
tenham valor histórico para a família.
Confiantes na colaboração dos senhores, desejamos receber as fotografias até o dia 10/9
(segunda-feira) e os objetos até o dia 14 de setembro (sexta-feira), juntamente com a ficha de
identificação (devidamente preenchida) que segue anexo. Logo após a exposição, devolvê-los-emos.
Além dessa exposição, o Chá dos Avós (que ocorrerá dia 19/9 - quarta-feira para as turmas A, C,
F e G; e dia 20/9 - quinta-feira para as turmas B, D e E) será destaque especial, momento singular em que
as crianças carinhosamente homenagearão os avós por meio de músicas e coreografias. Se possível, sua
criança deverá vir com roupa e/ou adereços que remetam aos anos da Jovem Guarda (temática sobre a
qual versarão as músicas e as coreografias).
A família que desejar presentear os ilustres convidados dessa atividade – os avós – deverá
enviar até quinta-feira (dia 06/9) a quantia de R$ 50,00 (valor correspondente a uma lembrança, coquetel
para duas pessoas e demais despesas necessárias ao evento). Caso queiram incluir outros convidados,
acrescentem R$ 20,00, por participante, ao valor acima mencionado, para que possamos repassar ao
buffet que prestará o serviço. Aguardem convite e exibíveis.
Atenciosamente,
Coordenação Pedagógica.
--------------------------------------------------------------------- DESTAQUE ----------------------------------------------------------------------

AQUISIÇÃO LEMBRANÇA “CHÁ DOS AVÓS”
ENSINO FUNDAMENTAL – 2º ANO
NOME: _________________________________________________________________ TURMA ______
(

) AUTORIZO

(

) NÃO AUTORIZO

CONVIDADO(S) EXTRA(S) __________
VALOR TOTAL: R$ __________

PAGO DIA ___/ ___/ 2018.

_______________________________________________
ASSINATURA PAIS OU RESPONSÁVEIS
Teresina, ___ / ___/ 2018.
--------------------------------------------------------------------- DESTAQUE ----------------------------------------------------------------------

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CHÁ DOS AVÓS – 2º ANO

VALOR TOTAL: R$ __________

PAGO DIA ___/ ___/ 2018.

___________________________________________________________
ASSINATURA DA PROFESSORA

