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CI – 025 - A/2017

Ref: Dia da Família
Srs. Pais, boa tarde!
Lembramos que neste sábado, dia 08/4/17 realizaremos o “Dia da Família” no Colégio
Pedroso Objetivo Júnior.

A partir das

9hs para as seguintes turmas:

Infantil 1 A (Profª. Rosangela), Infantil B (Profª. Viviane), Infantil 1B (Profª Cristiane) e
Infantil 2 (Profª. Samara).
Serão realizadas atividades do dia a dia dos alunos no Colégio junto com os pais, tios ou avós,
venham com roupa confortável para fazer atividade com o corpo.
Neste ano abrimos espaço aos pais para divulgarem seus serviços teremos a Fábrica de
salgadinhos Betel vendendo salgados a partir de R$ 0,50 a R$ 2,50, a JFN Consultoria e Corretora de
Seguros e Previdência explicando e vendendo seus produtos, Doce Sonho bolos no pote por R$ 7,00, a
empresa Mundo da Animação (animação de festas) fazendo esculturas de balões e pintura facial nas
crianças, Duda que fez Doces venderão quindim, palha italiana e mousse a R$ 5,00 cada, consultora da
Mary Kay e consultora da Hinode.
A entrada para o evento é gratuita. Participe!!

Atenciosamente
A Coordenação

Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio.
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Educação Infantil

06/4/2017

Ref: Dia da Família
Srs. Pais, boa tarde!
Lembramos que neste sábado, dia 08/4/17 realizaremos o “Dia da Família” no Colégio
Pedroso Objetivo Júnior.
A partir das 10h30 para as seguintes turmas:
Infantil 3 A e B (Profª. Adriana Siqueira), 1º Ano A e B (Profª. Adriana Alboz).
Serão realizadas atividades do dia a dia dos alunos no Colégio junto com os pais, tios ou avós,
venham com roupa confortável para fazer atividade com o corpo.
Neste ano abrimos espaço aos pais para divulgarem seus serviços teremos a Fábrica de
salgadinhos Betel vendendo salgados a partir de R$ 0,50 a R$ 2,50, a JFN Consultoria e Corretora de
Seguros e Previdência explicando e vendendo seus produtos, Doce Sonho bolos no pote por R$ 7,00, a
empresa Mundo da Animação (animação de festas) fazendo esculturas de balões e pintura facial nas
crianças, Duda que fez Doces venderão quindim, palha italiana e mousse a R$ 5,00 cada, consultora da
Mary Kay e consultora da Hinode.
A entrada para o evento é gratuita. Participe!!

Atenciosamente
A Coordenação

