Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio.
Telefones: 2335.3089 / 2335.5861 / 2335.5530

CI – 032 /17
Assunto Prendas para a Festa Sertaneja:

27/04/17

Srs. Pais, boa tarde!
Lembramos que a 19ª Festa Sertaneja do Colégio Pedroso Objetivo, será realizada no dia
10/6/17, sábado, com início às 10h.
A arrecadação de prendas é muito importante para que a nossa festa seja um sucesso e
para que isso aconteça, contamos com a colaboração de todos.
Neste ano, será premiado um aluno de todo o colégio, que mais colaborar com prendas,
(deverá ter no mínimo 100.000 pontos na arrecadação) e ganhará um prêmio.
Estamos enviando as regras das prendas e também os dias previstos para a arrecadação:
1. As prendas arrecadadas irão valer de 100 à 1000, 2000, 30.000 ... (depende da prenda
relâmpago)
2. Os pais que não têm tempo de providenciar as prendas podem enviar em dinheiro. Cada
R$ 1,00 valerá 100 pontos, se enviarem R$ 10,00 x 100 =
1.000 pontos, por exemplo.
3. Receberemos todos os dias os diversos tipos de prendas mesmo não sendo a prenda
relâmpago estipulada para a data e o valor da prenda será multiplicado por 100, por
exemplo: um carrinho de R$ 2,00 x 100 = 200 pontos.
Receberemos prendas até o dia 09/06 , 6ª feira, até ás 14hs . Ressaltamos que brinquedos
miúdos de lojas de R$ 1,99, como mini bolas, io io, pega varetas, mola, pulseiras de néon e
outros, valerão menos que os brinquedos maiores.
Dias de prendas relâmpago com pontuação especial.
Obrigada
A coordenação
Data

03/05
à 05/05

08/05
à 12/05

15/05
à 19/05

22/05
à 26/05
29/05 à
02/06
05/06
à 09/06

Produtos

Utensílios domésticos: potes de plástico, escorredor de
macarrão, coador de leite, jarra, copo, saboneteira, porta talher,
entre outros.
Artigos de decoração
Brinquedos Grandes: carrinhos, bonecas, motos, panelinhas,
bolas, entre outros
BIJUTERIAS e Artigos de Papelaria (canetas coloridas,
bloquinhos desenhados, Kits de Borrachas, Kits de Lapiseiras e
Canetas, entre outros).
Utensílios domésticos: potes de plástico, escorredor de
macarrão, coador de leite, jarra, copo, saboneteira, porta talher,
entre outros.
Brinquedos Grandes, Artigos de decoração, BIJUTERIAS e
Artigos de Papelaria (canetas coloridas, bloquinhos desenhados,
Kits de Borrachas, Kits de Lapiseiras e Canetas, entre outros).
Descartáveis: copo de 250 ml, guardanapo, colherinha e garfinho

Brinquedos
Artigos de Decoração e Brinquedos Grandes
Artigos de decoração, Brinquedos (Grandes) em geral,
Utensílios Domésticos e Artigos de Papelaria e Bijuterias.

Pontuação

3.000

3.000

5.000

2.000
3.000

5.000

