CIRCULAR 40/2018 - FESTA DE ENCERRAMENTO
Educação Infantil e 1º ano - Data: 25/06/2018
Queridos pais e/ou responsáveis,
É com imensa alegria que o Colégio Ser informa que o nosso novo espetáculo já está sendo escrito!
O tema escolhido é: ‘Sítio do Picapau Amarelo’ e nossos pequenos atores e atrizes adoraram! Já estão
se familiarizando com o tema através de vídeos, músicas e histórias.
Nossa apresentação acontecerá no dia 24 de novembro no Teatro Santa Cruz, localizado dentro do
Colégio Santa Cruz, alto de Pinheiros. O local dispõe de uma ótima acomodação para os pais e familiares,
com opção de estacionamento e um teatro com toda a estrutura desejada para a nossa

festa de

encerramento de ano.
O valor para participação dos alunos no evento este ano é de R$150,00, que poderá ser à vista ou
parcelado em até 3 vezes (cheque para o dia 20 dos meses de Julho, Agosto e Setembro).
Para facilitar a compra dos figurinos, o Colégio Ser estará em parceria com a costureira Tatiana, que
confeccionará os modelos para amostra que será enviado em breve .
Pedimos que assinem a autorização em anexo até o dia 28/06.
Em caso de dúvidas, enviar e-mail para gabriela.baliana@colegioser.com
Contamos com a presença de todos!
Coordenação Pedagógica.

articipação do aluno na peça de encerramento de ano:
Eu, ______________________________________________________, responsável pelo (a) aluno (a)
__________________________________________________________ da turma _______________
do período ___________, autorizo a participação do meu filho(a) na festa de encerramento no dia
24/11/2018.
Para tal estou encaminhando o pagamento de R$ 150,00 referente a realização da festa no Teatro, ingressos
de convites familiares, na seguinte forma de pagamento:
(

) dinheiro - R$ 150,00

(

) cheque a vista - R$ 150,00

(

) 2 cheques - R$ 75,00 (Julho) + R$ 75,00 (Agosto)

(

) 3 cheques - R$ 50,00 (Julho) + R$ 50,00 (Agosto) + R$ 50,00 (Setembro)
________________________________________________
Assinatura do Responsável

“Ainda acabo fazendo livros onde nossas crianças possam morar”
Monteiro Lobato
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