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

EDUCAÇÃO INFANTIL
Em 1º/8/2018
Senhores Pais / responsáveis,

Bem-vindos a esta escola do Sagrado Coração de Jesus e de Savina! Com as melhores expectativas, a todos
acolhemos com o nosso abraço de cristãos em família.
Partilhando a mesma intencionalidade nos processos de ENSINO, APRENDIZAGEM E DE DESENVOLVIMENTO COGNITIVO E SOCIOEMOCIONAL de seu(sua) filho(a), nosso(a) aluno(a), iniciaremos as atividades
educativas do segundo semestre letivo/2018.
Para que alcancemos, então, as METAS a que nos propomos, queremos contar SEMPRE com o gentil e
necessário apoio dos senhores no acompanhamento sistemático extraclasse de sua criança, mormente no quesito
PONTUALIDADE no horário de chegada ao Colégio (7h30min, turno matutino; 13h30min, turno vespertino), porque,
sobretudo no turno matutino, tem sido frequente o atraso de algumas crianças às atividades iniciais da rotina,
destacadamente à oração comunitária. Em decorrência desse atraso, não participam infelizmente desse momento de
“Conversa com Papai do Céu”, tão necessária ao FORTALECIMENTO DA ESPIRITUALIDADE CRISTOCÊNTRICA,
reconhecidamente importante ao processo de humanização, nosso diferencial como Escola Católica.
FIQUEM DE
Domingo

, PAPAIS SAVINIANOS, NO CALENDÁRIO DO MÊS DE AGOSTO!!!
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DIA DOS PAIS

ANIV. DE TERESINA

Neste mês, o calendário DESTACA importante data: SEGUNDO DOMINGO (12/8) – DIA DEDICADO AOS
PAIS (ou à pessoa que os representa).
Para a cordial e merecida homenagem a essas pessoas tão especiais, nossos saviestudantes, com a alegria
que a data requer, desejam MARCAR UM X NO

DO PAPAI (ou da pessoa que o representa). Preparam-se, então,

para celebrar a memorável data, em ambiência de MUITA MAGIA, ENCANTAMENTO E VARIADAS DIVERSÕES, na
, situada na Av. João XXIII, 4637, bairro Santa Isabel, Ladeira do Uruguai, Teresina (PI), em agradável
MANHÃ/TARDE RECREATIVA, em ritmo de piquenique, das 8h às 11h30min (turno matutino) e das 14h às 17h30min
(turno vespertino).
O cardápio do evento, que inclui coxinha de frango com catupiry, kibe com catupiry, esfirra de carne,
bolinho de queijo, canudo de carne, mini cheeseburguer, empada de frango, risole de presunto e queijo, croquete de
carne, mini pizza de calabresa com queijo, crepe, batata frita, pipoca, água, sucos (2 sabores), é de responsabilidade
exclusiva do chef de cozinha da

.

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) – razão singular desta
homenagem –, crianças, professoras, diretoria acadêmica do Infantil, irmãs, equipe de recreadores caracterizados de
figurinos exclusivos, garçons e garçonetes caracterizados(as) de figurinos com lindos porquinhos. Certamente esse
esforço de leveza e afetividade assegurará ao evento muita animação, entretenimento e diversão.

Seguem-se, pois, atrações na ÁREA BABY, BRINQUEDÃO, CAMA ELÁSTICA, CAMARIM, CASINHA NA
ÁRVORE, CINEMA 7D, TOBOGÃ ESPIRAL, TOBOGÃ DO MOIO, MINI QUADRA, OFICINAS, PAREDE DE ESCALADA,
PATAMAR DE JOGOS, TEATRINHO...
Preparem-se, PAPAIS SAVINIANOS, para curtir a carinhosa homenagem na
, local hiperaprazível.
Venham dispostos a viver intensamente as atrações dessa MANHÃ/TARDE festiva, compondo dupla PAI/FILHO(A).
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 03 de agosto
(sexta-feira), informando o tamanho da camiseta que os senhores usarão nesse evento. Observem camisetas expostas
o
na área do 1 piso 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!
A taxa de R$ 80,00 (OITENTA REAIS) cobrirá apenas as despesas COQUETEL PAPAI FILHOS(AS), camiseta do
PAPAI e de uma criança. Os pais que tiverem mais de um(uma) filho(a) devem informar no destaque o total de camisetas
extras e, adicionalmente, entregar à professora o valor de R$ 25,00 (VINTE E CINCO REAIS), correspondente à confecção de
cada camiseta (segunda... terceira criança e assim, sucessivamente). Feito o cálculo, a quantia em dinheiro os senhores
poderão entregá-la à professora até o dia 06 de agosto (segunda-feira), quando faremos últimos acertos com a malharia que
nos prestará serviços. Todavia, o destaque de autorização com a identificação do tamanho, os senhores terão até o dia 03 de
agosto (sexta-feira) para entregá-lo à professora. Na segunda-feira (06/8), passaremos todos os pedidos à malharia. FIQUEM
ATENTOS(AS) ÀS DATAS! Portanto, não receberemos confirmações para o evento após o dia 06/8, data combinada para
acordo contratual com a malharia, quando repassaremos a ela TOTAL GERAL dos partícipes dessa comemoração.
Observem a seguir a data da MANHÃ/TARDE comemorativa ao Dia dos Pais de seu(sua) filho(a):
 10/8/2018 (sexta-feira), homenagem aos pais das crianças que estudam no Infantário e no Maternalzinho,
turno matutino, das 8h às 11h30min. Nesse dia (10/8), não teremos homenagem à tarde.
 13/8/2018 (segunda-feira), homenagem aos pais das crianças do Nível I (turno matutino), das 8h às
11h30min; das 14h às 17h30min, para os pais das crianças que estudam no Infantário, Maternalzinho e Nível I
(turno vespertino).
 14/8/2018 (terça-feira), homenagem aos pais das crianças do Nível II (turno matutino), das 8h às 11h30min;
das 14h às 17h30min, homenagem aos pais das crianças dos Níveis II e III (turno vespertino).
 15/8/2018 (quarta-feira), homenagem aos pais das crianças do Nível III (turno matutino), das 8h às 11h30min.
Nesse dia (15/8), não teremos homenagem à tarde.
ATENÇÃO PAPAIS!
No dia da homenagem de seu(sua) filho(a), a criança não irá para o Colégio. Os senhores com seu(sua) filho(a)
devem vir direto para a
. Aguardem convite!
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 escolhida, seja da criança da MANHÃ ou da TARDE comemorativa.
Havendo quaisquer dúvidas, entrem em contato com a professora.
Abracem com a alegria singular de pais este convite!
Celebrem conosco a paternidade em clima de muito entretenimento, sob a proteção do Sagrado Coração de
Jesus, fonte inesgotável de bondade e graça.

Com afeto,
Coordenação Pedagógica.

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

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

TAMANHO CAMISETA PAI:
P( )

M( )

G( )

GG ( )

EXTRA G ( )

TAMANHO CAMISETA FILHO(A):
1 ANO ( )

2 ANOS ( )

4 ANOS ( )

8 ANOS ( )

10 ANOS ( )

12 ANOS ( )

6 ANOS ( )

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 ____________________________, Nível _______________, turma _____.
Listar nome dos(as) filhos(as):
1. ____________________________________________________________ Nível ___________ Turma _____
2. ____________________________________________________________ Nível ___________ Turma _____
3. ____________________________________________________________ Nível ___________ Turma _____

____________________________________________________
ASSINATURA DOS PAIS E/OU RESPONSÁVEIS

Teresina, ____/____2018.

