
Teresina, 28 de Outubro de 2019.

INFANTIL

 Senhores Pais e/ou Responsáveis,
         
 Estamos nos aproximando do final do ano e com ele o clima de festa e confraternização.  O 
Colégio CPI se considera parte integrante de sua família, e por conta desta parceria e integração, 
todos os anos promovemos a nossa FESTA NATALINA. Trata-se de um momento de reflexão e 
celebração das nossas vitórias e conquistas, assim como da nossa harmoniosa convivência.
 Queremos estar juntos com sua família nesta celebração. Este ano com o tema: UM MUNDO 
MELHOR. Por isso, a Direção do Colégio CPI vem, por meio deste, convidar você e nossos alunos 
para vivenciarmos este momento especial no dia 25 de novembro (Segunda-feira), no Teatro 4 de 
Setembro, às 18h30min.
    Para a participação da criança nesse evento, orientamos aos senhores pais ou responsáveis 
que confirmem a participação do seu (a) filho (a), efetuando o pagamento da taxa no valor de R$ 
55,00 (cinquenta e cinco reais) no caixa da Escola até o dia 19 de novembro (Terça-feira). A taxa 
do Maternalzinho poderá ser paga na coordenação do Integral. O referido valor ajudará nas 
seguintes despesas do evento: aluguel do teatro, coreógrafos, bailarinos, figurinos dos bailarinos, 
projeções e dois exibíveis para os responsáveis, sem incluir a criança. Os exibíveis serão entregues 
no caixa da Escola até o dia 23 de novembro (Sábado). Caso a família da criança queira adquirir 
mais exibíveis, estará disponível no caixa da Escola no valor de    O  R$ 25,00 (vinte e cinco reais).
figurino escolhido para as crianças utilizarem na apresentação será enviado posteriormente na 
agenda para ser providenciado pela família.  
          Para uma boa organização dos ensaios e uma brilhante apresentação, solicitamos que os 
senhores confirmem primeiramente a presença da criança  para iniciarmos os ensaios na escola. 
 Gostaríamos do envolvimento de todas as nossas crianças e a presença da família. 
Lembramos que a  sua confirmação nos trará muita alegria!
          

 Atenciosamente, 

A Direção

ALUNO(A):

TURMA:

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:

TURNO: DATA: ____/____/____
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