COMUNICADO
Acantonamento 2017
Camaragibe, 13 de novembro de 2017.
Prezados Pais/ Responsáveis,
O final do ano letivo se aproxima, e para os nossos alunos do 5º ANO encerra-se uma etapa de convivência,
aprendizado e realizações. Foram muitos momentos vividos aqui, na Unidade EIA Kids, tanto para aqueles que estão
conosco desde a Educação Infantil, como para os que recentemente entraram na família EIA.
Para comemorar este momento de “despedida”, estamos organizando o nosso “Acantonamento- 2017”. Este
ano, ele acontecerá no próximo dia 01/12, sexta-feira, a partir das 19h, na Unidade EIA Kids.
Para a participação desse momento, cada aluno deverá contribuir com a taxa, que inclui os custos da
programação, cujo valor é de R$ 75,00 (setenta e cinco reais).
Essa taxa deverá ser paga na Secretaria da EIA Kids até o dia 20/11, sexta-feira.
Trazer: colchão, roupa de cama, material de higiene pessoal, pijama, toalha de banho e uma roupa para a volta.
Obs.: NÃO SERÁ PERMITIDO TRAZER JOGOS ELETRÔNICOS, CELULAR. ESTE MOMENTO É PARA A NOSSA INTEGRAÇÃO. O
ALUNO PODERÁ TRAZER CÂMERA FOTOGRÁFICA. QUANTO AO REGISTRO FOTOGRÁFICO, APENAS COM CÂMERA. A ESCOLA
POSTERIORMENTE DIVULGARÁ AS FOTOS DO EVENTO.

PROGRAMAÇÃO:
19h - Chegada dos alunos - Orientações das atividades - Quadra Coberta
20h - Jantar (pizza e refrigerante/suco)
20h30- Balada, jogos e brincadeiras
23h30- Entrega do brinde-surpresa
0h30 - Hora de dormir
6h
- Despertar /Café da manhã
7h
- Retorno para Casa.
Equipe: Direção, coordenação e professores dos turnos da manhã (5ºs ANOS) e da tarde, além dos funcionários e
auxiliares.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Recebi do aluno:________________________________________________________, do 5º ano___ do Ensino
Fundamental, o valor de R$75,00 referente ao “ACANTONAMENTO/2017”, na Escola Internacional de Aldeia, no dia
01/12/2017, a partir das 19h do dia 01/12/2017 às 7h do dia 02/12/2017
Recife, _____ de ________________ de 2017.
Secretaria: __________________________________

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DESTAQUE E DEVOLVA
Autorizo:___________________________________________________________, do 5º ano___ do Ensino
Fundamental, a participar do “ACANTONAMENTO/2017”, na Escola Internacional de Aldeia, a partir das 19h do dia
01/12/2017 às 7h do dia 02/12/2017.
Recife, _____ de ________________ de 2017.

Pai ou Responsável: __________________________________

