Colégio Sagrado Coração de Jesus
Av. Frei Serafim, 1793 – Telefone: 2106-5177
www.cscj-pi.com.br
Teresina - Piauí

ENSINO FUNDAMENTAL – 1° AO 5° ANO
Em 03/8/2018
Senhores Pais / responsáveis,
Com alegria acolhemos toda família saviniana ao segundo semestre letivo dessa casa do Sagrado Coração de
Jesus e de Savina.
Agosto, mês de celebrar! Mês dos pais, de Teresina e de nossa abençoada Beata Savina Petrilli!
Prestigiando os valores da paternidade, a equipe pedagógica do Ensino Fundamental convida para
divertido momento de interação entre pai e filho(a) em ambiente de magia, encantamento e ludicidade, na
situada na Av. João XXIII, 4637, bairro Santa Isabel, Ladeira do Uruguai.
Nossa festa será em ritmo de brincadeiras e com delicioso piquenique, seguindo as datas e horários.
ANO

DATA

HORÁRIO

4° e 5° ANOS

16/8 (quinta-feira)

Das 8h às 11h 30 min

3° ANO

16/8 (quinta-feira)

Das 14h às 17h 30min

1° ANO

18/8 (Sábado)

Das 8h às 11h 30min

2° ANO

19/8 (Domingo)

Das 8h às 11h 30min

Iniciaremos as ATRAÇÕES dessa MANHÃ/TARDE festiva pontualmente, às 8h (turno manhã), às 14h (turno
tarde), com abertura solene, participação efetiva de todos os pais (ou da pessoa que os representa), crianças e equipe
pedagógica da escola. As atividades recreativas serão de responsabilidade da equipe de monitores da

, bem

como o cardápio que será servido no piquenique. Cheguem no horário estabelecido e participem com leveza e afetividade
desse momento de entretenimento. Sejam crianças com seus filhos e filhas!
Caso desejem participar dessa agradável MANHÃ/TARDE comemorativa ao DIA DOS PAIS, assinem o
destaque de autorização anexo e enviem-no à professora de sua criança IMPRETERIVELMENTE até o dia 07 de
agosto (terça-feira), informando o tamanho da camiseta que os senhores usarão nesse evento. Observem
camisetas expostas na área climatizada e informem, no destaque anexo, o tamanho da camiseta que usará e,
também, o da camiseta de sua(s) criança(s). Faz-se necessária a contribuição de R$ 80,00 (OITENTA REAIS),
referente a coquetel (pai e filhos(as)), confecção da camiseta com logomarca do evento para PAI e um(uma) filho(a).
A partir do(a) segundo(a) filho(a), será acrescido ao valor inicial (R$ 80,00) a quantia de R$ 25,00 por camiseta.
ATENÇÃO!
Solicitamos atenção e pontualidade à data de confirmação, pois passaremos todos os pedidos à malharia no
dia 08/8 (quarta-feira) e, de acordo com contrato, não poderemos ultrapassar essa data.
Com o objetivo de promover maior envolvimento, sugerimos que essa atividade seja exclusiva para pai e criança.
Pais que tenham mais de uma criança escolham, por favor, a data em que os senhores gostariam de participar da
homenagem e informem no destaque anexo. O pagamento da taxa deverá ser feito, necessariamente, com a professora
da turma escolhida.
Para o dia do evento você e sua criança deverão trajar a camiseta do evento, calça ou bermuda confortável, tênis
e terão acesso com a apresentação de exibível, que será entregue posteriormente junto com convite.
Havendo quaisquer dúvidas, entrem em contato com a professora.
Abracem com a alegria singular de pais este convite!

Com afeto,
Coordenação Pedagógica

---------------------------------------------------------- DESTAQUE ---------------------------------------------------------

HOMENAGEM AOS PAPAIS SAVINIANOS
NOME: ____________________________________________________________ ANO ______ TURMA ____
( ) AUTORIZO
( ) NÃO AUTORIZO

TAMANHO CAMISETA PAI:
P( )

M( )

G( )

GG ( )

EXTRA G ( )

TAMANHO CAMISETA FILHO(A):
6 ANOS ( )

8 ANOS ( )

10 ANOS ( )

12 ANOS ( )

PP NORMAL ( )

Obs.: A camiseta do(a) segundo(a), terceiro(a) filho(a) não estão inclusas na taxa. São adicionais. Custa R$ 25,00
(VINTE E CINCO REAIS) cada uma.
VALOR TOTAL: R$ _________________________

Participarei na homenagem do DIA ____________________________, ANO _______________, Turma _____.
Listar nome dos(as) filhos(as):
1. ____________________________________________________________ ANO___________ Turma _____
2. ____________________________________________________________ ANO ___________ Turma _____
3. ____________________________________________________________ ANO ___________ Turma _____

____________________________________________________
ASSINATURA DOS PAIS E/OU RESPONSÁVEIS

Teresina, ____/____2018.

