Comunicado 014/2017

Gravataí, 07 de junho de 2017.

Senhores pais/responsáveis:
No próximo dia 11/06 (Domingo) teremos os nossos Jogos Interséries que têm como objetivo principal
a interação e a confraternização ente os alunos. Para que ocorra da melhor maneira possível, queremos chamar a
vossa atenção para alguns detalhes bem importantes:


Local: MCM ESPORTES – Endereço: Av. Frederico Augusto Ritter, 1800 – Distrito Industrial

de Cachoeirinha (Aguardaremos os alunos nesse local)


Horário de chegada: 8h



Horário previsto para encerramento: 12h30min



Lanche: Cada aluno será responsável pelo seu. No local, há uma cantina que vende lanches,

se o(a) aluno(a) preferir, poderá comprar.


Uniforme: Os alunos deverão ficar atentos às combinações realizadas com os professores

Marlon e André, principalmente relacionados aos calções e às meias. Os coletes serão dados antes dos jogos para
os times que precisarem.


Equipe do colégio: Neste dia, contaremos com a presença de professores, monitores, equipe

administrativa que estarão presentes para dar o suporte necessário ao evento.


Aparelhos eletrônicos: Não é necessário levá-los, mas caso seu(a) filho(a) o leve, não

esqueça de orientá-lo com relação ao cuidado que deve ter com os mesmos para não deixá-los em qualquer lugar e
mantê-los sempre guardados dentro da mochila ou algum outro lugar seguro. Não teremos como nos
responsabilizar em caso de extravio ou algum reparo necessário.


Em caso de chuva o evento ocorrerá normalmente.

Desde já agradecemos sua atenção e apoio.
Atenciosamente,

Eliseu Batista de Oliveira
Vice-diretor

Laureci Bueno do Canto
Diretor Escolar
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