Comunicado Nº 12/21
Destinatário: Pais/Responsáveis do 1º ano do Ensino Fundamental (Turma 11)
Assunto: Festa do Caderno
Data de envio: 22/03/2021

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 serão registrados 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 2021, 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 receberão
como lembrança, que fará parte da história de cada aluno(a), além do Meu Primeiro
Caderno Personalizado! Por isso, solicitamos o envio do valor de R$90,00 (noventa
reais).

Como parte da surpresa, precisamos que seja preenchido o formulário que segue
com as medidas do seu filho. Clique aqui para preencher.

ORGANIZAMOS A ENTREGA DA SURPRESA DA SEGUINTE FORMA:
1.

Dias 30 e 31/03/21, estaremos entregando a 1ª parte da surpresa, no colégio;

2.

Dias 17 e 18/05/21, a 2ª parte da surpresa, no colégio;

3.

Dia 21/05/21, às 19h30min, acontecerá o grande momento, a Festa do Caderno

ON-LINE (serão enviadas orientações para esse dia).
4.

Pagamento poderá ser feito de duas formas: à vista ou em 02 vezes.
4.1Pagamento à vista: no dia da retirada da 1ª parte da surpresa;
4.2Pagamento em 02 vezes:
4.2.1 1ª parcela na retirada da 1ª parte da surpresa;
4.2.2 2ª parcela na retirada da 2ª parte da surpresa.

A MENSAGEM DOS PAIS/RESPONSÁVEIS AOS SEUS FILHOS:
1. Escrevam uma mensagem com sentimentos referentes a esse momento para o
seu filho, destacando a importância do Primeiro Caderno. Será uma
SURPRESA para seu filho.
2. O envio da mensagem, poderá ser feito por email
(karine@colegiodomfeliciano.com.br) ou preenchendo, no classroom, o
arquivo disponibilizado no tópico “Festa do Caderno”.
3. Enviar, até o dia 15/04/2021, impreterivelmente.
OBS.: Caso haja alguma dúvida em relação às informações que constam neste
comunicado, favor entrar em contato com a Coordenação Pedagógica, Noemi Cima,
ou com a Coordenação de Etapa, Andreza Lorenski Ferreira.

Ir. Jane Segaspini
Diretora

