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Circular nº31 / 2017
Assunto: Momento recreativo – 2° e 3º anos do Ensino Fundamental

Campinas, 06 de março de 2017.

Senhores Pais,
A diretoria, orientação e professores têm o prazer de convidá-los a participar de um momento
de integração e confraternização entre professores e alunos dos 2º e 3º anos, com seus pais e/ou
familiares, concedendo uma oportunidade de convivência social. Visamos a formação de vínculos
entre pais e filhos, pais e professores e entre as famílias cujo(s) filho(s) passa(am) parte de seus dias
nesta escola.

DATA: 11 / MARÇO / 2017 – sábado
HORÁRIO: das 8h às 11h
LOCAL: COLÉGIO DOM BARRETO – entrada pelo anfiteatro
Rua Floriano Camargo Penteado, n.º 90 – Anfiteatro
Na certeza de que esse momento recreativo estreitará nossas relações, solicitamos observar
os procedimentos abaixo:
ü O convite é aberto aos alunos dos 2º e 3º anos, regularmente matriculados no Colégio, e seus
irmãos (matriculados ou não, com idade até 9 anos), cujos pais ou responsáveis tiverem a certeza de
acompanhá-los;
ü Na impossibilidade do acompanhamento dos pais ou responsáveis, sugerimos a presença de
familiares próximos à criança, como por exemplo, avós, tios ou padrinhos;
ü Todos deverão trajar roupas apropriadas para atividades físicas e artísticas – bermuda, camiseta,
tênis etc;
ü A acolhida será no anfiteatro, às 8h e, após, será programado um circuito de atividades
envolvendo Música, Arte, Informática e Educação Física, por ano/classe. Apenas quem tem
irmãos, ficará na equipe da criança mais nova. Às 10h30min, todos juntos, faremos uma
confraternização;
ü É de fundamental importância preencher a inscrição e entregá-la para a professora até 5ª feira,

dia 09/03/17.

(vide verso)

Solicitamos às famílias que tragam, para o momento da confraternização, uma TORTA
SALGADA, conforme receita abaixo, preferencialmente em embalagem descartável e de
tamanho pequeno.

RECEITA: TORTA DA ALEGRIA, O RECHEIO É VOCÊ QUEM CRIA!
Ingredientes:

Modo de Preparo:

- 10 colheres de farinha de trigo
- 2 ovos
- 200 ml de leite
- 2 colheres de manteiga
- 1 xícara de chá de queijo ralado
- 1 colher de óleo
- 1 colher de café de sal
- 1 pitada de açúcar
- 1 colher de sobremesa de fermento em pó

Bata todos os ingredientes no liquidificador,
mas deixe o fermento em pó por último. Unte
uma assadeira comum de alumínio, pequena,
mais ou menos de 20cm X 30cm, com
manteiga e polvilhe farinha de trigo. Despeje
metade da massa na assadeira, espalhe o
recheio feito de sua preferência, e depois,
despeje o restante da massa. Salpique um
pouquinho de orégano ou queijo ralado por
cima e leve ao forno pré-aquecido. Asse em
torno de 40 minutos, dependendo da potência
do seu forno.

Sugestões de recheio: tomate, azeitona, presunto e queijo / atum / frango com requeijão/ carne
moída com milho verde / seleta de legumes / e o que mais sua criatividade desejar!
Pedimos a gentileza de trazê-la já cortada em pedaços.

Não deixe de participar !!!
Diretoria e Orientação Educacional.

