NOITE DE AUTÓGRAFOS 2017

Camaragibe, 03 de outubro de 2017.

Prezados Pais e/ou Responsáveis,

A conclusão do 1º Ano com a NOITE DE AUTOGRÁFOS é uma conquista na vida da criança e
de todos que a cercam: Família, Escola e Amigos.
Saber ler e escrever merece uma comemoração especial em meio de muita alegria e
beleza, e programamos esse evento para acontecer em dois momentos, de acordo com a
indicação abaixo:

1. TARDE DE CONFRATERNIZAÇÃO:
• Data: 06/12/2017 (quarta-feira). Neste dia, os alunos terão aula pela manhã.
• Hora: 12h às 16h40.
• Local: Boulevard Play no Km 10 da Estrada de Aldeia, 1o andar da Galeria Boulevard.
Com direito a:
• Almoço na Escola (feijão + arroz + macarrão + batata frita + filé de frango + carne + purê +
suco);
• Translado de ida e volta para a Escola;
• Lanche (rodízio de pizza + suco/refrigerante);
• Brinquedos (4 pistas de boliche em tamanho oficial, simulador de montanha russa, pista de
carrinho bate-bate, brinquedão com 75m2 e muitos games eletrônicos);

2. LANÇAMENTO DO LIVRO DO 1º ANO:
•
•
•

Data: 15/12/2017 (sexta-feira).
Hora: 19 horas.
Local: UNIDADE EIA KIDS.

Com direito a:
•
•
•

Decoração temática;
Mesas e cadeiras (para os alunos);
Toalhas com sobrepor;

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Capas das cadeiras;
Livro (06 por aluno);
Camisa com impressão para ser usada no dia do evento;
Foto da turma;
DVD;
Silhueta em moldura;
Botom;
Caneta personalizada;
10 fotos (15 x 10);
Som;
Segurança;
Gerador.

OBS.: Traje dos alunos: blusa branca com impressão (inclusa no valor do pacote) e calça, short,
bermuda ou saia totalmente brancos como complemento. Sapato modelo livre, na cor branca ou
predominando o branco.
O pacote orçado para 60 ALUNOS (Tarde de Confraternização + Noite de Autógrafos) tem o
custo de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais). Essa quantia poderá ser paga em 3 parcelas,
podendo esse valor ser alterado de acordo com a adesão das famílias, seguindo o cronograma
abaixo:
•
•
•

Mês de outubro: adesão mediante o pagamento da 1ª parcela, até o dia 06 (sexta-feira).
Mês de novembro: até o dia 06 (2ª parcela);
Mês de dezembro: até o dia 06 (3ª parcela).

Colocamo-nos à disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,
Direção/Coordenação Pedagógica

RECIBO

Via Aluno

Recebi a quantia de R$ ___________, referente à(s) _____ parcela(s) da Tarde de Confraternização + Noite
de Autógrafos 2017 do aluno(a) _____________________________________________________________
do 1º Ano - Turma ____.

Recife, ____ de _______________ de 2017.
____________________________
Secretaria

CANHOTO A SER ENTREGUE NA SECRETARIA
Confirmo a participação do (da) meu (minha) filho (a) _______________________________________________
do 1º Ano -Turma ______, na Tarde de Confraternização + Noite de Autógrafos 2017 mediante o
pagamento de R$ ____________, referente a(s) __________ parcela(s) do valor total do pacote.

Recife, ____ de _______________ de 2017.

____________________________
Responsável

