COMUNICADO 076/2018

Taquara, 13 de agosto de 2018.

Prezados Pais (Pré ao 5º ano):
Com o objetivo de atender às necessidades do nosso próximo, estamos lançando para os alunos e a
comunidade o Projeto Varal Solidário “Se precisar pode levar, se puder pode deixar”. Através deste
projeto estamos oferecendo aos senhores a oportunidade de doar peças de roupas de inverno que não
servem mais e que estejam em boas condições de uso.
Informamos àqueles que desejarem fazer suas doações que estaremos recebendo as mesmas aqui
no IACS, no período de 13 a 31/08. Neste mesmo período estaremos expondo as peças doadas na praça
Marechal Floriano (em frente à prefeitura Municipal), para que as pessoas carentes possam ser
beneficiadas ou, ainda, outras pessoas da comunidade possam participar do projeto com as suas doações.
Obs.: As doações deverão ser entregues à professora da turma.
Desde já, agradecemos seu apoio e participação, aquecendo vidas.
Atenciosamente,
João Cesi Lopes dos Santos
Diretor
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