Recife, 26 de outubro de 2021.

Ensino Fundamental Anos Finais
Prezadas Famílias,
Com o objetivo de proporcionar uma manhã interativa para os nossos estudantes, realizaremos no dia
06/11, das 07h30 às 11h30, o Conectados com a Diversão CSC. Será uma manhã de descontração e
atividades que trarão entretenimento e alegria aos participantes. Nesse dia, o Colégio será organizado para
receber exclusivamente os alunos do Ensino Fundamental (Anos Finais), e como estamos necessitando manter
alguns cuidados, em relação aos protocolos sanitários, infelizmente não será possível, ainda, a presença dos
responsáveis durante a programação.
Para este dia, iremos proporcionar aos estudantes algumas guloseimas. Entretanto, para que isso seja
possível, precisaremos de uma pequena taxa de inscrição no valor R$10,00 (dez reais) por estudante, que
deverá ser paga na tesouraria do Colégio, exclusivamente em espécie, até o dia 04 de novembro
Cada turma receberá dos Professores de Educação Física as instruções para essa manhã, como por
exemplo, tipo e cor da camisa, modelo (Hering), não será permitido roupas transparentes, blusas de alça, blusa
estilo top, short curto ou com rasgões. Caso não tenha disponível nessa data as vestimentas sugeridas acima,
orientamos que use a camisa do Colégio ou a camisa e o short da Educação Física.
Pedimos a colaboração dos Responsáveis em relação à saída do (a) seu (sua) filho (a), quando terminar
a programação. Pois, caso o (a) estudante não tenha saída liberada e um adulto não possa vir buscá-lo, é
necessário enviar uma autorização, por escrito, com o telefone de contato e a assinatura, fazendo essa
liberação.
Ressaltamos a importância com os cuidados sanitários, como uso de máscaras (trazendo uma de
reserva) e do álcool 70%. No mais, temos a certeza que será uma manhã animada, de cooperação e parceria.
Contamos com a participação de todos!
Coordenação Pedagógica.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Preencher, destacar e entregar à coordenação até o dia 04 de outubro.
AUTORIZAÇÃO
Autorizo_______________________________________________________________, do ____ ano, a
participar da manhã Conectados com a Diversão CSC, no dia 06/11, das 07h30 às 11h30, assumindo o pagamento
da taxa de R$10,00 para as despesas previstas.
_________________________________________
(Assinatura do responsável)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Autorizo a saída liberada de _______________________________________________________________,
do ____ ano, após o término da programação Conectados com a Diversão CSC no dia 06/11, pois o (a) aluno (a)
voltará sozinho (a) para a sua casa.
_________________________________________
(Assinatura do responsável)

