COMUNICADO 108/2018

Taquara, 28 de setembro de 2018.

Senhores Pais (Pré ao 4º ano):
Estamos nos aproximando de uma semana especial para pessoas que são muito especiais para nós:
as crianças. Durante toda a semana de 08 a 11/10 teremos muitas surpresas, portanto, não deixe seu filho
faltar, pois as crianças vibrarão com estas atividades. Abaixo, seguem algumas informações importantes:


Dia 10/10 – Quarta-feira – Dia do Amigo no IACS – Os alunos do Pré ao 4º ano poderão trazer um
amigo neste dia. O amigo convidado deverá ter aproximadamente a mesma idade, para que
possam participar juntos das mesmas brincadeiras. Alunos do Turno Integral trazer o amigo
somente no período de aula. Este amigo não pode ser aluno do nosso colégio. Para participar da
atividade, posteriormente o amigo receberá um convite, o qual deverá ser apresentado no portão
de entrada do prédio da Ed. Infantil e Ens. Fundamental, a fim de que tenhamos controle do acesso
dos visitantes. Sem o convite não será permitida a entrada.
Observações:
 O aluno que trará um amigo deverá entregar a ficha de inscrição abaixo para a professora, até o
dia 03/10, quarta-feira. Neste caso, ele receberá um convite para entregar ao amigo. Após esta
data não aceitaremos mais inscrições, pois precisamos fazer os preparativos com antecedência;
 No dia 10/10 as professoras organizarão um momento especial para o lanche coletivo. Cada
aluno deverá trazer um prato conforme orientação da professora (em conformidade com as
regras alimentares da escola);
 Caso chova as atividades do dia do amigo serão canceladas e haverá aula normal para os alunos
do Pré ao 4º ano.



Dias 12 a 16/10 – Conforme consta em nosso calendário, nesse período teremos um Recesso
Escolar. Nesses dias não haverá aula nem atendimento administrativo na escola.
Atenciosamente,
João Cesi Lopes dos Santos
Diretor Geral

 ................................................................................................................................................................
INSCRIÇÃO – DIA DO AMIGO
Eu, ____________________________________________________________________, aluno do _____
ano, turma _____, trarei meu amigo _____________________________________________________
para participar das atividades do Dia do Amigo, no dia 10/10.
Telefone (s) do amigo: _________________________________________________________________
Entregar a ficha à professora até o dia 03/10, sem falta.

