
 
Brasília, 23 de outubro de 2019 

 

           Prezados Pais ou Responsáveis, 
 

           Iniciamos os preparativos para nossa Festa de Encerramento 2019. Momento de 

desenvolvermos habilidades socioemocionais e de integração, além de todos os benefícios 

que a dança proporciona.  

           O evento deste ano trará uma reflexão sobre o uso da tecnologia, sem desmerecer 

seus benefícios, porém, ao mesmo tempo, fazendo-nos pensar sobre o quão importante são 

os valores e a convivência familiar e também mostrar o quanto as brincadeiras antigas eram e 

podem ser divertidas, além, é claro, de enfatizar o verdadeiro significado do Natal.  

           Sendo assim, temos o prazer de convidá-los para o evento 2019 “O BAÚ DA VOVÓ!”, 

que ocorrerá no Ginásio Chevalier, na data e hora a seguir:   

 
 
 
 
 
  
 

          
         Todos os alunos usarão, como figurino, uma roupa que a própria escola fará a 

encomenda com uma confecção que já presta serviço para a instituição. 

        Entretanto, para a concretização do evento, TODOS os alunos precisarão contribuir com 

o valor de R$ 70,00 (setenta reais), que será destinado à confecção do figurino e dos itens que 

farão parte das danças. 

       ATENÇÃO! Meninas deverão providenciar, em família, uma legging preta para usar por 

baixo do figurino e cabelo preso (rabo de cavalo).  

        Todos deverão dançar com sapato preto confortável. Por medida de segurança, não 

serão permitidos Crocs, tamancos ou sandálias abertas.  

        O pagamento deverá ser efetuado até o dia 08 de novembro, sexta-feira. Para a 

participação, é imprescindível que seu(sua) filho(a) traga a autorização assinada até 

segunda-feira, dia 28/10.   

 
 
               

 

 
 

Desde já, contamos com a participação de todos! 
Atenciosamente, 

 

Equipe Perpétuo Socorro  
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
       Eu,____________________________________________, responsável pelo(a) aluno(a) 

______________________________________ ano:__________   turma: ___________ 

autorizo a participação no musical.                              Sim                             Não          

Assinatura do responsável :________________________________________   

 

Data: 28/11/2019 (quinta-feira) 

Horário: 19h 

IMPORTANTE: aluno sem a autorização assinada até terça-feira, 28/10, ficará implícito 

que não participará. Colégio e confecção precisam se organizar antecipadamente 

para o evento. 

 


