CIRCULAR 58/2018 - FESTA DE ENCERRAMENTO - FANTASIAS
Educação Infantil e 1º ano - Data: 03/10/2018
Queridos pais e/ou responsáveis,
É com imensa alegria que o Colégio Ser informa que um novo espetáculo se aproxima! Nossos
pequenos atores e atrizes estão empolgados e aguardam com alegria este momento emocionante para todos.
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.
Para facilitar a compra dos figurinos, o Colégio Ser está em parceria com a costureira Tatiana,
(telefone para contato: 982732820 ) que confeccionou os modelos e os mesmos seguem nesta circular e
estarão à disposição na coordenação caso queriam apreciar. Qualquer dúvida, entrar em contato direto com
a costureira (referente a valores e prazos de entrega).
Os pais que adquirirem a fantasia até o dia 11/10 terão 20% de desconto na fantasia. Após esta data, o
valor passa a ser integral.
Caso os pais e/ou responsáveis queiram adquirir a fantasia com a costureira, poderão preencher a
autorização abaixo com todos os dados e encaminhar o valor em espécie ou cheques grampeados e nominais
à costureira. O tamanho do figurino seguirá o padrão da numeração do uniforme.
Lembramos que essa é apenas uma opção para facilitar os pais, que poderão escolher outro local para
adquirir o figurino destinado ao seu filho.

A
 utorização para confecção da fantasia:
Eu,

__________________________________,

responsável

__________________________________________________________

pelo

(a)

da

turma

aluno

(a)

_________

do

período ________, estou encaminhando o pagamento referente a confecção da fantasia para a peça de
encerramento, na seguinte forma de pagamento:
(

) dinheiro - R$ 88,00 (com o desconto para pagamento até 11/10)

(

) cheque à vista - R$ 88,00 (com o desconto para pagamento até 11/10)

(

) 2 cheques - R$ 44,00 (11/10) + R$ 44,00 (13/11) - com desconto para pagamento até 10/10

(

) dinheiro ou cheque - R$110,00 (após 11/10)
________________________________________________
Assinatura do Responsável

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