COLÉGIO SANTA CATARINA DE SENA
Avenida Nazaré 1016/ Belém- Pará / Fone: 3321-2600
Site: www.cscs.com.br / E-mail: santacatarina@cscs.com.br
ED. INFANTIL E ENS. FUNDAMENTAL I

“No amor de uma criança tem tanta canção para
nascer, carinho e confiança, vontade e razão de viver.”
Cláudio Nucci
Belém, 22 de setembro de 2017
Srs. Pais ou Responsáveis;
Em breve estaremos comemorando o DIA DAS CRIANÇAS, e para homenageá-las, o Colégio Santa
Catarina de Sena programou uma atividade muito especial.
No dia 05/10 (quinta-feira), nossos alunos da Educação Infantil (Maternal A e B, Jardim I A e B, Jardim II A
e B) e Ensino Fundamental (todas as turmas do 1º ao 5º ano), turnos da manhã e da tarde, assistirão a uma
sessão de cinema (filme em cartaz), no CINÉPOLIS do Shopping BOULEVARD (Av. Visconde de Souza Franco,
776 - Reduto, Belém - PA, 66053-000).

PARA QUE SUA CRIANÇA PARTICIPE, É NECESSÁRIO SEGUIR AS ORIENTAÇÕES:
 Os pais ou responsáveis deverão preencher o canhoto de autorização até o dia 27/09 (segunda-feira),
para que a criança participe da programação;
 Para essa programação, é necessário que todos os alunos compareçam uniformizados;
 Os pais ou responsáveis deverão conduzir suas crianças até o Shopping Boulevard, no horário das 9h,
impreterivelmente (todos os alunos das turmas da Ed. Infantil e Fundamental I) e
entregá-las às
professoras e/ou coordenadoras que estarão aguardando na entrada do Cinépolis. O horário de 9h será
o horário de entrada da criança;
 O estacionamento do Shopping poderá ser utilizado. Para os que quiserem utilizar esse espaço, é
importante ficarem atentos à taxa de pagamento cobrada para tal serviço;
 Solicitamos que cada criança leve sua lancheira, contendo uma garrafinha com água e guloseimas, caso a
criança queira. Informamos que não serão servidos lanches ou água (não teremos pausa para lanches),
portanto é importantíssimo que cada criança esteja preparada. A bomboniere do shopping estará
disponível caso alguma criança queira adquirir algum item da mesma. Mas reforçamos que será
necessário atenção ao horário, devido ao filme que iniciará pontualmente às 10h.
 A compra de qualquer produto na bomboniere do Cinépolis será de inteira responsabilidade da família;
 Ao concluir a sessão, os responsáveis das turmas da Ed. Infantil e Ens. Fundamental poderão
ordenadamente receber suas crianças nas salas em que estarão assistindo ao filme;
 Reforçamos que o término da sessão será às 12h. Solicitamos a pontualidade dos pais ou responsáveis
ao buscarem suas crianças no Shopping Boulevard, para mantermos a organização da programação;
 No dia 05/10 (quinta-feira), não haverá aula para o turno da manhã e da tarde, devido à programação.
Mas reforçamos que o Plantão Pedagógico do turno da tarde, agendado para esse dia, acontecerá
normalmente.
Será um grande prazer estarmos juntos comemorando o DIA DAS CRIANÇAS. A participação de sua criança
será fundamental!
Atenciosamente,
Coordenação Pedagógica

Se a criança não receber a devida
atenção, em geral, quando adulta, tem
dificuldade de amar seus semelhantes.
Dalai Lama

ASSUNTO:

PROGRAMAÇÃO – DIA DAS CRIANÇAS

Eu, ________________________________________________________, responsável pelo (a) aluno (a)
____________________________________________, série ______, turma ______, estou ciente do informativo e
( ) autorizo ( ) não autorizo a participação de minha criança na programação do DIA DAS CRIANÇAS que
acontecerá no Cinépolis do Shopping Boulevard .
Data: ____/_____/17

_______________________________________
Assinatura do Responsável

