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COMUNICADO – DIA DOS PAIS

A paz é um bem que supera qualquer barreira, porque é
um bem de toda a humanidade.
Papa Francisco

Pais pela
paz

COMUNICADO – DIA DOS PAIS

Belém, 14 de junho de 2017
Srs. Pais ou Responsáveis,
O mês de agosto já se aproxima, e nele comemoramos o dia dos Pais ou da pessoa que o representa. Organizamos um
momento especial para pais e filhos: uma caminhada com o tema “Pais pela Paz”.
A proposta da programação objetiva trabalharmos essa temática hoje tão discutida em nossa cidade, A PAZ. Vivemos
momentos de tensões devido à falta de segurança, falta de políticas públicas que vislumbrem projetos que ajudem na diminuição
do quadro de insegurança, dentre outras situações. Como família nos posicionaremos através da caminhada, para que de maneira
singela possamos mostrar nosso pedido pela paz. A
 A programação acontecerá no dia – 12/08 (sábado), horário das 8h às 10h.
Para a organização da saída da caminhada, marcaremos o ponto de concentração. Fique atento ao local e horário de
saída!
 Local da concentração: Praça do CAN (Centro Arquitetônico de Belém) – Horário do início da concentração: 8h
O Trajeto da caminhada obedecerá o seguinte percurso: Generalíssimo Deodoro, Av. Braz de Aguiar, Quintino
Bocaiuva e Av. Nazaré.
O término da caminhada será em frente ao nosso colégio, pela portaria da Av. Nazaré, com previsão de chegada às
9h30. Nesse momento, os pais e suas crianças deverão entrar no colégio para receberem o Kit do lanche (2 caixas de
suco, salgados de queijo e presunto de peru e uma fruta). Após esse momento, finalizaremos as atividades.
Nesse dia, a programação acontecerá para as turmas da Ed. Infantil e do Ensino Fundamental I, do turno da MANHÃ e
da TARDE
Para participar da programação, deverá ser efetuado o pagamento no valor de R$ 22,00 (vinte e dois reais), até o dia 20/06
(4ª feira), para a professora de seu (sua) filho (a). O valor corresponde à participação do pai ou da pessoa que o representa,
sua (suas) criança (s) e o kit de lanche para 2 pessoas (pai e filho(a)). O ticket do lanche será entregue na semana que
antecede a programação, encaminhado na agenda da criança.
Como parte das homenagens, oferecemos a venda dos brindes. O brinde será um boné para o pai e para o filho (2 bonés). O
valor do brinde é de R$ 18,00 (dezoito reais) e, para adquiri-lo, será necessário efetuar o pagamento também até o dia 20/06 (4ª
feira) para a professora de sua criança. O brinde será entregue na semana que antecede a programação para que pais e
filhos participem da caminhada com os bonés.

A paz é um bem que supera qualquer barreira, porque é
um bem de toda a humanidade.
Papa Francisco

Pais pela
paz

Para o dia da programação, sugerimos aos pais e filhos a virem
com camisas brancas ou predominando o branco.

As crianças podem usar patins, velocípede e/ou bicicleta (sempre
com a supervisão de seu responsável).

Não esqueça a garrafinha de água, numa caminhada é sempre
importante nos hidratarmos.

Contamos com a participação de todos para uma bela caminhada!

Atenciosamente,
Coordenação Pedagógica

ASSUNTO: HOMENAGEM AO DIA DOS PAIS
Eu, _____________________________________________________________, responsável pelo(s) aluno(s) abaixo,
marco a opção de minha participação ou somente a escolha do brinde.
Aluno (a/os): ____________________________________________________ Série/turma: ________
____________________________________________________ Série/turma: ________
____________________________________________________ Série/turma: ________

BRINDE DO PAI
Assinale a opção do brinde
(
(
(
(

) Pai (boné)
) Pai (boné)
) Pai (boné)
) Pai (boné)

+ 1 filho(boné)
+ 2 filhos (boné)
+ 3 filhos (boné)
+ 4 filhos (boné)

Valor das
opções
R$ 18,00
R$ 26,00
R$ 34,00
R$ 42,00

_____________________________
Assinatura do Responsável

(
(

PARTICIPAÇÃO NA
CAMINHADA R$ 22,00
) SIM
) NÃO

