Parnamirim, 13 de novembro de 2017
ENCERRAMENTO DAS ESCOLINHAS
Srs. Pais ou Responsáveis,
Saúde e bem-estar!
Nos dias 22 e 23 de novembro, realizaremos o encerramento
das Escolinhas em nosso colégio, possibilitando o estreitamento
dos laços e uma vivência memorável de interação entre seus
colegas.
O encerramento culminará com um lanche coletivo em suas
respectivas turmas, para o qual todos os alunos das escolinhas
esportivas estão convidados.
Para o acontecimento do lanche, pedimos que cada aluno (a)
traga um pratinho de comida ou uma bebida, de acordo com o
solicitado ao lado pelo(a) seu(sua) professor(a) de escolinha.
________________________________.

PROGRAMAÇÃO
Datas: 22 e 23/11
Horário: 18h10
OBS: Os alunos das turmas de segunda e quarta participarão
do lanche coletivo no dia 22/11. Os das turmas de terça e quinta,
no dia 23/11. Ambas as turmas nos horários e locais de suas
escolinhas esportivas.
Confiantes em sua alegre participação, antecipamos nossos
agradecimentos.

Atenciosamente,
Coordenação de Esportes
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