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Campinas, 20 de junho de 2017.

APRESENTAÇÃO:
DOS ALUNOS DOS 4º ANO C e 4º ano D DO COLÉGIO DOM
BARRETO
NO SHOPPING VALINHOS
Senhores pais e responsáveis,
Os alunos dos 4º anos C e D, foram convidados para apresentar-se no Shopping
Valinhos. Eles irão repetir a dança apresentada no dia do Encontro Cultural
Junino.
Shopping Valinhos, no dia 25 de junho (domingo) às 17h30min.
(Rua Paiquerê, 200 – Paiquerê – Valinhos)
Os alunos iniciarão as apresentações pontualmente nos horários
determinados. Para melhor organização do evento, cada família se
responsabilizará em levar seu(a) filho(a) até o Shopping Valinhos, às 17h15min.
O ponto de encontro será no estacionamento do 3º piso do shopping (local
da apresentação). Os pais ou responsáveis deverão permanecer no local,
prestigiando a apresentação. Após o término da mesma, cada criança será
encaminhada aos seus responsáveis.
As crianças deverão vestir a mesma roupa usada no Encontro Cultural
Junino.
Esperamos a presença de todos para mais esse momento cultural.
Agradecemos antecipadamente todo o apoio e incentivo das famílias.
Obs: A presença de todas as crianças é muito importante para o sucesso da apresentação.
Atenciosamente,
Serviço de Orientação Educacional e Professores Maurício e Jane
Por favor, confirme a presença ou ausência de seu(a) filho(a) no canhoto abaixo e
envie-o, até o dia 22/06 (5ª feira), para os professores Jane/Maurício.

........................................................................................................
Apresentação dos alunos do 4º ano C e 4º ano D
do Colégio Dom Barreto
Shopping Valinhos – 25/06/2017 (domingo)
Aluno(a):___________________________________________ Ano: ______
(
(

)SIM, confirmamos presença no dia 25/06/2017, no Shopping Valinhos.
)NÃO, não poderemos participar do evento.

________________________________________
Assinatura dos Pais ou Responsáveis

