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

EDUCAÇÃO INFANTIL – NÍVEL III
Em 29.8.2018
Senhores Pais e/ou responsáveis,

Na reunião ocorrida a 20 de agosto (segunda-feira), cujo propósito era a deliberação sobre a
culminância do PROJETO “FORMANDO LEITORES E ESCRITORES”, acordou-se que o trabalho final desse
projeto será a publicação de um livro, que terá como área de concentração semântica ANIMAL. Nele, cada
criança disporá de duas páginas. Fará numa a reescrita de uma história (temática ANIMAL); noutra, constará
foto individual da criança. As demais páginas constarão de textos coletivos (construídos pelas crianças sob
mediação das professoras), mensagem dos pais, foto da turma e mensagem das professoras.
As despesas para publicação do livro ficaram orçadas em R$ 50,00 (CINQUENTA REAIS) por livro
(cada criança adquirindo no mínimo, cinco livros) ou, R$ 60,00 (SESSENTA REAIS) por livro (cada criança
adquirindo três livros). Informem, pois, no destaque anexo, a opção que os senhores acharem mais
conveniente, certos de que poderão pedir mais de cinco livros (R$ 50,00 cada um), se assim desejarem.
Cientes dessas despesas, preencham o destaque anexo e enviem-no à professora na sexta-feira (31/8),
com indicação do total de livros desejados. Para correta operação, calculem o valor correspondente ao total de
livros solicitados e entreguem à professora no prazo mencionado. Façam a opção de pagamento (parcelado ou
à vista), conforme queiram, e assinalem no destaque anexo.
Esse evento cultural ocorrerá às 19h (PONTUALMENTE!) dos dias que se indicam abaixo, com
apresentação de musical, seguida da solenidade de autografação dos livros, no Auditório Memorare
(posteriormente informaremos o endereço). Aguardem!
 28/11/2018 (quarta-feira): Noite de Autógrafo – Nível III “A” e “B”;
 29/11/2018 (quinta-feira): turmas “C” e “D”;
 30/11/2018 (sexta-feira): turmas “E”, “F” e “G”.
Os pais presentes à reunião referida (20/8) decidiram, também, a organização de singelo coquetel, incluindo
decoração ambiente, mesa temática, bolo, docinhos (cada festa), sob a responsabilidade do “FINESS BUFFET”,
conforme orçamento apresentado, discutido e aprovado em assembleia nessa reunião. Ficou acordada a taxa de R$
190,00 (CENTO E NOVENTA REAIS), mais R$ 45,00 (QUARENTA E CINCO REAIS) por pessoa, para as
despesas com o COQUETEL, que servirá salgadinhos variados – tarteletes de carne de sol e ricota, cook de
parmesão, miniquiches, canudinhos de carne, coxinha de frango, quibe comum, croquete de carne, bolinho
nordestino, travesseiro de presunto e queijo, mini-hamburguer, dados de tapioca, empada, delícia de goiaba.
Bebidas: água, suco de frutas (cajá, maracujá, acerola) e refrigerante. Material de apoio: mesas, lenços de papel,
taças, frízeres, serviços de garçom (coquetel volante com duração de duas horas de serviços).
Para essa festa, cada criança receberá oito convites exibíveis, incluindo os de pai e mãe, como ficou
determinado na reunião. Portanto, no destaque, indiquem o total de exibíveis que gostariam de receber (no
máximo oito). Os remanescentes repassemos para outros pais. Se desejarem mais de oito exibíveis,
indiquem, também no destaque, o total que desejam receber. Faremos levantamento pós recebimento das
confirmações e posteriormente lhes confirmaremos quantos exibíveis ainda poderemos repassar.
Quanto ao traje que sua criança usará no evento, ficou assim acertado: meninas, roupa de festa (longo),
cor a critério; meninos, “SMOOK” (cor preta). As crianças que comporão o elenco do musical, assim como as
danças, além do traje citado acima, usarão figurino, cujo aluguel ficou também acordado em R$ 100,00 (CEM
REAIS). Todas as crianças participarão das danças. Dançarão duas vezes no musical!
Caso os pais (ou responsáveis) dos meninos desejem alugar o “SMOOK” na loja HIPER NOIVAS, a
proprietária, senhora Clara Elisa, prontificou-se a vir no Colégio para tirar as medidas. Os(as) senhores(ras)
receberão esse traje na loja, situada na rua Coelho de Resende, 2713, esquina com a Av. Rio de Janeiro,
bairro Aeroporto, na véspera da festa. O valor do aluguel completo (“SMOOK”, na cor preta, camisa a rigor,
gravata borboleta, faixa na cor prata, calça comprida e sapato é R$ 80,00 (OITENTA REAIS) com pagamento
no ato do recebimento. As meias deverão ser pretas e ficarão sob responsabilidade dos pais.
Para autorização desse aluguel, assinem também o destaque anexo a fim de providenciarmos a
locação, cientes de que arcarão com a despesa e que serão os senhores os responsáveis por pegar esse traje

no local indicado e data que informaremos posteriormente. Antes de receber esse traje na loja, por favor,
testem na criança para certificação de que está ajustado ao corpo dela. Não esqueçam essa recomendação!
A fim de lhes facilitar o pagamento das despesas, se assim preferirem, registrem no DESTAQUE PRÓPRIO
todos os custos, por exemplo, R$ 190,00 (decoração ambiente, mesa temática, bolo, docinhos (cada festa), mais
R$ 45,00 (por pessoa) COQUETEL. Na faixa etária, criança até 1 ano não paga. A partir de 2 anos a 7 anos, pagará
a metade (50% - R$ 22,50); não contará nos OITO EXIBÍVEIS se a criança sentar-se no horário do COQUETEL, no
colo da mãe ou do pai. Todavia, se os pais preferirem que a criança ocupe cadeira, será contada nos OITO
EXÍBIVEIS. Crianças de 8 anos em diante pagará completo, R$ 45,00. Portanto, calculem o total dessas despesas
com o FINESS BUFFET, efetuem esse pagamento, à vista, via depósito bancário, ou até em 3 x, nos dias indicados
a seguir: 1o depósito (20/9); 2o depósito (22/10); 3o depósito, IMPRETERIVELMENTE, até o dia 22/11 (quinta-feira).
Conta Banco: Banco do Brasil, agência: 4249-8 conta: 111709-2 CNPJ: 41.257.791/0001-17. Feito os depósitos,
façam “print” do comprovante do depósito e enviem-no, via “whatsapp” à Sra Rose, proprietária do FINESS BUFFET,
CELULAR: 99982 – 4357. As despesas referentes ao total de livros (R$ 50,00 cada livro - adquirindo cinco livros) e
R$ 60,00 (cada livro – adquirindo três livros), calculem e acrescentem mais R$ 100,00 (aluguel traje elenco e
danças), crianças dançarão duas vezes e pagarão apenas um aluguel. Calculado essas despesas com livros e
aluguel traje, efetuem pagamento com a professora de sua criança, à vista ou até em 3 x, nos dias indicados: 20/9
(1ª parcela); 22/10 (2ª parcela) e última parcela IMPRETERIVELMENTE até o dia 22/11 (quinta-feira). Atenção! A
professora passará aos(às) senhores(ras) recibo do pagamento efetuado na escola. Em relação ao pagamento
efetuado ao FINESS BUFFET, entreguem, por favor, à professora de sua criança, a cópia do recibo bancário para
ser dada baixa e enviem, também, cópia para o FINESS, via “whatsapp”, como frisado anteriormente. Para o mês
de novembro, ficarão as despesas com registro dessa festa por meio de FILMAGEM (R$ 30,00 a cópia) e
fotografias, que deverão ser quitadas até o dia 23 de novembro (sexta-feira). Aguardem comunicado convocando
para reunião, quando mais próximo do evento, a fim de a equipe FOTO PRODUÇÕES, de propriedade do Sr.
Marcelo Bulamarque, apresentar aos(às) senhores(ras) projeto fotográfico para o evento e, se necessário,
esclarecermos quaisquer dúvidas sobre essa noite cultural.
Lembramos que a edição dessa obra literária das crianças do Nível III representa a culminância do
PROJETO “FORMANDO LEITORES E ESCRITORES”, desenvolvido pelo alunado do Infantil desde o
Infantário. Portanto, todas as crianças podem (e devem!) participar, independente de promoção ou não para o
1o ano do Ensino Fundamental. Esse evento cultural não tem, pois, caráter conclusivo de etapa acadêmica. As
crianças continuarão em processo de alfabetização e letramento.
Antecipamos agradecimentos pela compreensão e apoio necessários. Pomo-nos à disposição para
quaisquer esclarecimentos.
Atenciosamente,
Coordenação Pedagógica

---------------------------------------------------------------- DESTAQUE ----------------------------------------------------------AUTORIZAÇÃO PARTICIPAÇÃO DA FESTA “NOITE DE AUTÓGRAFO”
NOME: __________________________________________________________________________ TURMA: _____
AUTORIZO (

)

NÃO AUTORIZO (

)
Teresina, _____/_____2018.

_________________________________________________
ASSINATURA DOS PAIS OU RESPONSÁVEIS

---------------------------------------------------------------- DESTAQUE ----------------------------------------------------------AUTORIZAÇÃO TOTAL DE LIVROS – PRODUTO FINAL
DO PROJETO “FORMANDO LEITORES E ESCRITORES”
NOME: __________________________________________________________________________ TURMA: _____
AUTORIZO (

)

NÃO AUTORIZO (

)

TOTAL DE LIVROS: ____________________________ VALOR: R$ __________________________
Teresina, _____/_____2018.
____________________________________________________
ASSINATURA DOS PAIS OU RESPONSÁVEIS
Obs.: Pagamento deve ser feito à professora, à vista, ou até em 3 x (20/9), (22/10), (22/11).

---------------------------------------------------------------- DESTAQUE ---------------------------------------------------------DECORAÇÃO FINESS E COQUETEL
NOME: __________________________________________________________________________ TURMA: _____
TOTAL EXÍBIVEIS: ___________________ (até oito)
VALOR (R$ 45,00 por pessoa) Calculem o total R$ ____________________
Além dos oitos exibíveis já confirmados, desejam mais? Quantos? ___________________
Total Decoração: R$ 190,00
Total exibíveis: ______________________ R$ _________________________
Calculem total exibíveis R$ _____________________
Decoração R$
190,00
TOTAL R$ ______________________
Teresina, _____/_____2018.
_________________________________________________
ASSINATURA DOS PAIS OU RESPONSÁVEIS
Fazer depósito, à vista, conta Finess ou em até 3 x (20/9), (22/10), (22/11).
Obs.: Entregar cópia do recibo bancário à professora e enviar cópia, via whatsapp, para a senhora Rose, proprietária
do FINESS (99982 - 4357).

---------------------------------------------------------------- DESTAQUE ---------------------------------------------------------AUTORIZAÇÃO FIGURINO ELENCO/DANÇAS
NOME: __________________________________________________________________________ TURMA: _____
AUTORIZO (

)

NÃO AUTORIZO (

)

VALOR: R$ 100,00
Teresina, _____/_____2018.

___________________________________________________
ASSINATURA DOS PAIS OU RESPONSÁVEIS
Obs.: Pagamento deve ser feito à professora, à vista, ou em 3 x (20/9), (22/10), (22/11).

---------------------------------------------------------------- DESTAQUE ---------------------------------------------------------AUTORIZAÇÃO ALUGUEL “SMOOK” - MENINOS
NOME: __________________________________________________________________________ TURMA: _____
AUTORIZO (

)

NÃO AUTORIZO (

)

VALOR: R$ 80,00 (“SMOOK”, na cor preta, camisa a rigor, gravata borboleta e faixa na cor prata, calça
comprida e sapato (cor preta). As meias pretas são de responsabilidade dos senhores pais(das senhoras mães)).
Obs.: Os pais receberão na loja HIPER NOIVAS, situada na rua Coelho de Resende, 2713, esquina com a
av. Rio de janeiro, bairro Aeroporto. Celular Proprietária: 9915-2888. Telefone loja: (86) 3221-4707.
Teresina, _____/_____2018.
_________________________________________________
ASSINATURA DOS PAIS OU RESPONSÁVEIS

---------------------------------------------------------------- DESTAQUE ---------------------------------------------------------AUTORIZAÇÃO FILMAGEM
NOME: __________________________________________________________________________ TURMA: _____
AUTORIZO (

)

NÃO AUTORIZO (

)

VALOR: R$ 30,00 (cópia)
Teresina, _____/_____2018.

___________________________________________________
ASSINATURA DOS PAIS OU RESPONSÁVEIS

