COMUNICADO AOS PAIS E/OU RESPONSÁVEIS
Educação Infantil, Ensino Fundamental, Médio, Extensivo e Cursos Técnicos
Oba!!! Chegou o momento tão esperado do nosso 1º semestre/2018 – “Nossa Festa
Caipira”.
Quando? 22/06/2018 (Sexta-feira).
Horário? 19h às 23h.
Para o sucesso do evento contamos com a presença de nossas Famílias e uma
contribuição que deverá ser entregue até o dia 20/06/2018 (quarta-feira), conforme
especificação abaixo:
 Educação Infantil:
Berçário, Infantil I, II e III – 1 pacote de milho pipoca.
Lúdico – 1 litro de Óleo.
 1º Ano / E.F. I = 1 pacote de canjica branca.
 2º Ano / E.F. I = 1 kg de açúcar.
 3º Ano / E.F. I = 1 kg de açúcar.
 4º Ano/EF I = 1 kg de amendoim ou 01 leite condensado ou 01 creme de leite(sorteio).
 5º Ano / E.F. I = 1 pacote de papel toalha.
 6º Ano / E.F. II = 1 litro de óleo.
 7º Ano / E.F. II = 1 kg de açúcar.
 8º Ano / E.F. II = 1 pacote de papel toalha.
 1ª e 2ª / E.M = 1 pacote de papel toalha.
 Extensivo Diurno = 1 pacote de papel toalha.
 Curso Técnico = 1 pacote de guardanapo de papel.
INFORMAÇÕES GERAIS:
 Mesas estarão à venda na Tesouraria do Colégio, a partir do dia 04/06/2018.
OBS: Mesas limitadas - serão vendidas apenas 70 mesas.
 Barracas de entretenimento, refrigerante, espetinhos, doces, pastéis e cachorro
quente e milho, serão vendidos.
 Pipoca, algodão doce, canjica e quentão sem álcool, serão gratuitos.
ATENÇÃO ESPECIAL:
1) No dia 22/06 (sexta-feira) as aulas serão suspensas em todos os períodos e segmentos.
2) O Setor Financeiro, para maior comodidade, estará vendendo fichas antecipadamente a
partir do dia 04/06/2018.
3) Parquinho e Fazendinha estarão fechados.
4) Os alunos do 9º Ano do Ensino Fundamental II e 3ª Série do Ensino Médio participarão
da Festa Caipira no comando das Barracas em prol das Formaturas.
5) A entrada no colégio será através de convites que serão retirados gratuitamente no
Setor Financeiro para nossas Famílias e convidados, com exceção da mesa.
6) Serão vendidos convites avulsos no dia da festa a R$ 10,00 cada na entrada do Colégio.
Colocamo-nos à disposição para esclarecimentos de quaisquer dúvidas.
Ilha Solteira/SP, 28 de Maio de 2018.
Cordialmente,
A Direção.

