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Promoção indique 

um amigo!!! 

10% na 

mensalidade do 

mês da indicação! 

 

COMUNICADO  
MATRÍCULA / GINCANA / VEM ENEM 

CAROS ALUNOS, SOBRE A GINCANA: 

       Nossa gincana em 2019 ocorrerá somente no dia 19/10 (sábado letivo) como 
previsto em calendário.  

       Optamos por essa alteração de atividade/data devido ao pouco tempo que 

possuímos para conclusão de conteúdo. 

        Portanto, solicitamos a todos que se organizem para esse dia letivo que 

será preparado para vocês: Gincana dia 19/10 no horário de 8h às 12h30. 
 

Atenção Ensino Fundamental: 

- usar bermuda da escola e camiseta da gincana nesta data, comparecer 

pontualmente para a chamada às 8h no ginásio, trazer objetos para a brincadeira 

do “quem tem ganha ponto”. Não haverá o soletrando. 
 

Atenção Ensino Médio: 

- usar bermuda da escola (devido às atividades, não venha com calça jeans), 

camiseta da gincana, comparecer pontualmente para a chamada às 8h no 

ginásio, trazer objetos para a brincadeira do “quem tem ganha ponto”. Não 

haverá mais a necessidade de elaborarem vídeos, danças e peças teatrais, pois 

as atividades do dia 19/10 serão propostas pela equipe da gincana. Não haverá 

o soletrando. 

 

SOBRE O “VEM ENEM”: 
 

      O VEM ENEM é a mais nova atividade que realizaremos para alunos do 9º 

ano e do EM do Perpétuo. Alunos do 9º ano, 1º e 2º ano podem trazer um 

convidado que deseja se matricular no Perpétuo em 2010, porém, só será 

permitida a entrada do convidado que preencher uma ficha de pré-matrícula que 

será entregue a você no dia 16/10. A atividade ocorrerá sexta-feira, dia 01/11 no 

horário de 18h às 23h30. Reserve essa data! Você vai aprender, rir, e se 

surpreender! Em breve entregaremos as fichas de inscrição. 

 

SOBRE AS MATRÍCULAS 2020  
 

    Matrículas realizadas até dia 18/10, concorrem ao sorteio dos prêmios ao 

lado no dia 19/10, às 8h30 na gincana. 

    Participe também da promoção “Indique um amigo’ e ganhe 10% de 

desconto na mensalidade. Importante: maiores informações da promoção na 

secretaria do Perpétuo.  

     Leia o comunicado enviado no site dia 04/10 e saiba mais sobre matriculas 

2020. 

 

Contamos com sua participação em todas essas atividades! 

 

Valéria Gondim     Eliana Nunes 

Coord. Pedag.      Orientadora 
 

 

 

                                                  Brasília, 07 de outubro de 2019 


