Comunicado 013/2017
Gravataí, 01 de Junho de 2017.

Senhores pais ou responsáveis,

Foi uma benção a nossa Semana da Família, agradecemos muito o seu
apoio e a participação neste evento. A família é um presente de Deus, por
isso devemos cuidar para que os relacionamentos sejam saudáveis e felizes.
Devido ao mau tempo não foi possível fazermos o encerramento na data
prevista, portanto tínhamos reagendado o Parcão para o próximo domingo
e infelizmente não será possível novamente devido à instabilidade
climática.
Dentro do cronograma do Colégio não temos mais data para este evento,
por isso solicitamos a gentileza de enviar-nos, pelos (as) alunos (as), o
cupom carimbado com as participações da semana. As fotos do jantar de
família do dia 19/05, se forem apresentadas, valerão carimbo no cupom
também. Receberemos os cupons até o dia 08/06 (quinta-feira).
Enviaremos o brinde pelo seu (sua) filho (a) conforme a apresentação do
cupom, para isto será necessário: no mínimo quatro participações com
carimbo e o sorteio de prêmios especiais, será feito no dia 09/06, no
horário do recreio, junto com os alunos. Os contemplados serão informados
por telefone.

Cordialmente,

Eliseu Batista de Oliveira
Vice-diretor

Laureci Bueno do Canto
Diretor Escolar
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