COMUNICADO Nº 118/2018
ASSUNTO: ORIENTAÇÃO PARA FESTA DE
ENCERRAMENTO
Quatro Barras, 05 de Dezembro de 2018.
Srs. Pais e/ou Responsáveis:
No dia 07/12 (sexta-feira) às 19h30, acontecerá a nossa Festa de Encerramento, segue
abaixo algumas informações importantes:
ENSAIO
 O ensaio geral será no dia 06/12 (quinta-feira) durante o período da tarde, sendo
assim, é imprescindível a presença do seu (a) filho (a) neste dia;
ROUPAS E ACESSÓRIOS
 As fantasias estão sendo encaminhadas na data de hoje, 05/12. Os acessórios que
compõem algumas fantasias serão entregues no dia do evento e não necessitam
devolução;
 O aluno deverá vir pronto de casa;
O GRANDE DIA – 07/12
 No dia da festa de encerramento não haverá aula;
 Levando em consideração o tempo do evento, é importante que seu(a) filho(a) venha
de casa alimentado;
 Para a nossa organização, é necessário que os alunos cheguem ao evento às 18h30;
 A entrada para pais e alunos será pelo portão da quadra;
 Os alunos da Educação Infantil e 1º ano serão encaminhados pelos pais e/ou
responsáveis para as salas de aula;
 Os alunos do 2º ao 5º ano serão recepcionados e encaminhados às salas por uma
equipe do colégio;
 Pedimos a gentileza para que os pais deixem as laterais e a frente do palco livre
para as apresentações;
 Os alunos da Ed. Infantil e 1º ano, após sua apresentação, aguardarão o responsável
retirá-lo em suas respectivas salas de aula;
 É importante a participação de todos até o final do espetáculo;
 Para a segurança do seu filho, ao final do espetáculo, os pais deverão esperar todas
as crianças do 2º ao 5º ano retornarem para as salas;
Colocamo-nos à disposição para qualquer esclarecimento.
A Direção
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