PREZADOS PAIS OU RESPONSÁVEIS!

Os alunos do 1º ano do Ensino Fundamental iniciarão uma nova etapa: o uso do primeiro
caderno com linhas, que marcará, de forma muito especial, a sua trajetória de alfabetização. Nele será
registrado todos os conhecimentos, os desejos, as descobertas, bem como o encantamento pela
leitura e pela escrita.
Temos o prazer de comunicar aos senhores que, neste ano de 2019, haverá um caderno
personalizado para o 1º ano do Ensino Fundamental: o “Meu Primeiro Caderno”.
A entrega do Meu Primeiro Caderno será marcada por um momento muito especial que está
sendo preparado com carinho para os alunos e as suas famílias. Para esse momento, estão sendo
organizadas algumas surpresas que os alunos levarão como lembrança, que fará parte da história de
cada aluno(a) desse dia, além do Meu Primeiro Caderno Personalizado! Por isso, solicitamos o
envio do valor de R$70,00 (setenta reais), a ser entregue para a professora até o dia 15/04/2019.
Pedimos, ainda, que escrevam uma mensagem para o seu filho, destacando a importância do
Primeiro Caderno. A mensagem deverá ser escrita numa folha de papel (18cm de altura e 15cm de
largura). Será uma SURPRESA para seu filho e será entregue direto para a professora até o dia
15/04/2019, impreterivelmente.
Segue o horário da Festa do Caderno.
Data

Horário

Turmas

Local

26/04/19

18h às 20h

11 e 13

Auditório I

Contamos com a participação de todos para que este momento seja inesquecível na vida
escolar dos nossos alunos, seus filhos.
Ir. Jane Segaspini
Diretora
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Eu_________________________________________________________________________,
responsável pelo(a) aluno(a) __________________________________________________, da turma
______ , envio o valor de R$70,00(setenta reais), para a festa do “Meu Primeiro Caderno”.
Data: ___/___/2019

__________________________________________________
Assinatura do pai, mãe ou responsável

PREZADOS PAIS OU RESPONSÁVEIS!

Os alunos do 1º ano do Ensino Fundamental iniciarão uma nova etapa: o uso do primeiro
caderno com linhas, que marcará, de forma muito especial, a sua trajetória de alfabetização. Nele será
registrado todos os conhecimentos, os desejos, as descobertas, bem como o encantamento pela
leitura e pela escrita.
Temos o prazer de comunicar aos senhores que, neste ano de 2019, haverá um caderno
personalizado para o 1º ano do Ensino Fundamental: o “Meu Primeiro Caderno”.
A entrega do Meu Primeiro Caderno será marcada por um momento muito especial que está
sendo preparado com carinho para os alunos e as suas famílias. Para esse momento, estão sendo
organizadas algumas surpresas que os alunos levarão como lembrança, que fará parte da história de
cada aluno(a) desse dia, além do Meu Primeiro Caderno Personalizado! Por isso, solicitamos o
envio do valor de R$70,00 (setenta reais), a ser entregue para a professora até o dia 15/04/2019.
Pedimos, ainda, que escrevam uma mensagem para o seu filho, destacando a importância do
Primeiro Caderno. A mensagem deverá ser escrita numa folha de papel (18cm de altura e 15cm de
largura). Será uma SURPRESA para seu filho e será entregue direto para a professora até o dia
15/04/2019, impreterivelmente.
Segue o horário da Festa do Caderno.
Data

Horário

Turma

Local

26/04/19

18h30min às 20h

12

Auditório III

Contamos com a participação de todos para que este momento seja inesquecível na vida
escolar dos nossos alunos, seus filhos.
Ir. Jane Segaspini
Diretora
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Eu_________________________________________________________________________,
responsável pelo(a) aluno(a) __________________________________________________, da turma
______ , envio o valor de R$70,00(setenta reais), para a festa do “Meu Primeiro Caderno”.
Data: ___/___/2019

__________________________________________________
Assinatura do pai, mãe ou responsável

PREZADOS PAIS OU RESPONSÁVEIS!

Os alunos do 1º ano do Ensino Fundamental iniciarão uma nova etapa: o uso do primeiro
caderno com linhas, que marcará, de forma muito especial, a sua trajetória de alfabetização. Nele será
registrado todos os conhecimentos, os desejos, as descobertas, bem como o encantamento pela
leitura e pela escrita.
Temos o prazer de comunicar aos senhores que, neste ano de 2019, haverá um caderno
personalizado para o 1º ano do Ensino Fundamental: o “Meu Primeiro Caderno”.
A entrega do Meu Primeiro Caderno será marcada por um momento muito especial que está
sendo preparado com carinho para os alunos e as suas famílias. Para esse momento, estão sendo
organizadas algumas surpresas que os alunos levarão como lembrança, que fará parte da história de
cada aluno(a) desse dia, além do Meu Primeiro Caderno Personalizado! Por isso, solicitamos o
envio do valor de R$70,00 (setenta reais), a ser entregue para a professora até o dia 15/04/2019.
Pedimos, ainda, que escrevam uma mensagem para o seu filho, destacando a importância do
Primeiro Caderno. A mensagem deverá ser escrita numa folha de papel (18cm de altura e 15cm de
largura). Será uma SURPRESA para seu filho e será entregue direto para a professora até o dia
15/04/2019, impreterivelmente.
Segue o horário da Festa do Caderno.
Data

Horário

Turma

Local

26/04/19

18h30min às 20h

14

Auditório II

Contamos com a participação de todos para que este momento seja inesquecível na vida
escolar dos nossos alunos, seus filhos.
Ir. Jane Segaspini
Diretora
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Eu_________________________________________________________________________,
responsável pelo(a) aluno(a) __________________________________________________, da turma
______ , envio o valor de R$70,00(setenta reais), para a festa do “Meu Primeiro Caderno”.
Data: ___/___/2019

__________________________________________________
Assinatura do pai, mãe ou responsável

PREZADOS PAIS OU RESPONSÁVEIS!

Os alunos do 1º ano do Ensino Fundamental iniciarão uma nova etapa: o uso do primeiro
caderno com linhas, que marcará, de forma muito especial, a sua trajetória de alfabetização. Nele será
registrado todos os conhecimentos, os desejos, as descobertas, bem como o encantamento pela
leitura e pela escrita.
Temos o prazer de comunicar aos senhores que, neste ano de 2019, haverá um caderno
personalizado para o 1º ano do Ensino Fundamental: o “Meu Primeiro Caderno”.
A entrega do Meu Primeiro Caderno será marcada por um momento muito especial que está
sendo preparado com carinho para os alunos e as suas famílias. Para esse momento, estão sendo
organizadas algumas surpresas que os alunos levarão como lembrança, que fará parte da história de
cada aluno(a) desse dia, além do Meu Primeiro Caderno Personalizado! Por isso, solicitamos o
envio do valor de R$70,00 (setenta reais), a ser entregue para a professora até o dia 15/04/2019.
Pedimos, ainda, que escrevam uma mensagem para o seu filho, destacando a importância do
Primeiro Caderno. A mensagem deverá ser escrita numa folha de papel (18cm de altura e 15cm de
largura). Será uma SURPRESA para seu filho e será entregue direto para a professora até o dia
15/04/2019, impreterivelmente.

Segue o horário da Festa do Caderno.
Data

Horário

Turma

Local

26/04/19

18h30min às 20h

15

Centro de Eventos

Contamos com a participação de todos para que este momento seja inesquecível na vida
escolar dos nossos alunos, seus filhos.
Ir. Jane Segaspini
Diretora
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Eu_________________________________________________________________________,
responsável pelo(a) aluno(a) __________________________________________________, da turma
______ , envio o valor de R$70,00(setenta reais), para a festa do “Meu Primeiro Caderno”.
Data: ___/___/2019

__________________________________________________
Assinatura do pai, mãe ou responsável

PREZADOS PAIS OU RESPONSÁVEIS!
Os alunos do 1º ano do Ensino Fundamental iniciarão uma nova etapa: o uso do primeiro
caderno com linhas, que marcará, de forma muito especial, a sua trajetória de alfabetização. Nele será
registrado todos os conhecimentos, os desejos, as descobertas, bem como o encantamento pela
leitura e pela escrita.
Temos o prazer de comunicar aos senhores que, neste ano de 2019, haverá um caderno
personalizado para o 1º ano do Ensino Fundamental: o “Meu Primeiro Caderno”.
A entrega do Meu Primeiro Caderno será marcada por um momento muito especial que está
sendo preparado com carinho para os alunos e as suas famílias. Para esse momento, estão sendo
organizadas algumas surpresas que os alunos levarão como lembrança, que fará parte da história de
cada aluno(a) desse dia, além do Meu Primeiro Caderno Personalizado! Por isso, solicitamos o
envio do valor de R$70,00 (setenta reais), a ser entregue para a professora até o dia 15/04/2019.
Pedimos, ainda, que escrevam uma mensagem para o seu filho, destacando a importância do
Primeiro Caderno. A mensagem deverá ser escrita numa folha de papel (18cm de altura e 15cm de
largura). Será uma SURPRESA para seu filho e será entregue direto para a professora até o dia
15/04/2019, impreterivelmente.

Segue o horário da Festa do Caderno.
Data

Horário

Turma

Local

26/04/19

18h30min às 20h

16

Sala de Reuniões I

Contamos com a participação de todos para que este momento seja inesquecível na vida
escolar dos nossos alunos, seus filhos.
Ir. Jane Segaspini
Diretora
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Eu_________________________________________________________________________,
responsável pelo(a) aluno(a) __________________________________________________, da turma
______ , envio o valor de R$70,00(setenta reais), para a festa do “Meu Primeiro Caderno”.
Data: ___/___/2019

__________________________________________________
Assinatura do pai, mãe ou responsável

