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Projeto: A Escola em Movimento 

Atividade: Festa de Encerramento 
 

                      Prezados Pais e Responsáveis pelos(as) alunos(as) da 
Educação Infantil e 1º ano.  

No dias 05/12 e 06/12/2017, acontecerá a nossa festa de encerramento da Educação Infantil e 1ºs anos  

Tema da festa: “ As Coisas de Criança” 

Local: Reservamos o salão da Casa de Nassau. 

Horário de início: 20h00. 

O valor da festa refere-se à: confecção do cenário, som e iluminação, convites (a quantidade de convite 
oferecida será de acordo com o número de adesões), programação da festa, lembranças e demais custos. 
(Não esta incluso alimentação). 

Os familiares receberão convites que deverão ser apresentados na portaria do evento 

O valor da festa será de R$ 240,00 por aluno que poderá ser dividido em até cinco parcelas com cheques pré-

datados ou à vista.  

1ª parcela: 20/08/2017 R$ 50,00 4ª parcela: 20/11/2017 R$ 50,00 

2ª parcela: 20/09/2017 R$ 50,00 5ª parcela: 20/12/2017 R$ 40,00 

3ª parcela: 20/10/2017 R$ 50,00  

Os cheques deverão estar com nome do (a) aluno (a) série e período, podem ser enviados via agenda a partir 
de segunda – feira, com as datas marcadas. 

As adesões podem acontecer até: 10/10/2017 (Impreterivelmente) 

Obs: A realização do evento em dois dias dependerá do número de adesões até a data estipulada. 

Qualquer dúvida ou esclarecimento podem entrar em contato com a coordenação, não deixe de participar 
desse momento!!!! 

Atenciosamente, 

Coordenação Pedagógica Educação Infantil 

  

                     Controle de Pagamento - Festa de Encerramento EI 2017 

Aluno(a):_________________________________________________________________________________________

Turma:________ período:______ Prof.ª __________________________________________ 

Pagamento: ( ) DINHEIRO ( ) CHEQUE   (  ) À VISTA                                                                       

Banco:________________Nº Cheque: _____________ valor:___________ data _____/____/_____          

Banco:________________Nº Cheque: _____________ valor:___________ data _____/____/_____  

Banco:________________Nº Cheque:______________ valor:___________ data _____/____/_____  

Banco:________________Nº Cheque:______________ valor:___________ data _____/____/_____  

Banco:________________Nº Cheque:______________ valor:___________ data _____/____/_____  

Intenção de Participação - Festa de Encerramento EI 2017 

O (a) aluno (a) _____________________________________________________ da turma_________ 

período______________    profª ____________________ participará da festa: (     ) SIM   (  ) NÃO 

 

        ________________________________________ 

                                                                                       Assinatura do responsável     

http://www.gualberto/

