
 
Comunicado 120/2019 

Festa de Encerramento  
 2º ano EFI 

  Campinas, 06 de novembro de 2019 
 

Prezados pais e responsáveis, 
 

Estamos chegando ao final de mais uma etapa escolar da vida de nossos alunos, o que, com certeza, é um                    

marco muito importante. Para comemorarmos esse acontecimento, programamos uma apresentação          

artístico-musical no dia 22/11/2019 (sexta-feira), às 20h, na quadra 3 do Colégio. A entrada para o evento                 

será somente pela portaria principal. 

Nesse dia, nossos “pequenos grandes artistas” apresentarão o espetáculo O Fantástico Mundo da Leitura,               

inspirado em nossos estudos sobre contos de fadas. 

A seguir, algumas orientações sobre o dia do evento: 

● Saída do vespertino - os alunos serão liberados às 17h para que as famílias possam se organizar                 

para o evento. 
● Figurino - os alunos deverão se apresentar na concentração com o figurino da festa: bermuda do                

uniforme do Colégio, tênis (obrigatório) e camiseta lisa na cor estabelecida para turma com as               

estrelas coladas.  

 

Turmas 2M1 
Profª. Viviane 

2M2 
Profª. Silvia 

2M3 
Profª. Talita 

2T1 
Profª. Denise 

2T2 
Profª. Patricia 

Cor da camiseta Verde Laranja Vermelho Azul Amarelo 
 

● Estrelas para a camiseta - Segue na pasta do aluno o material para a confecção de 5 estrelas  

(tutorial no verso do comunicado). 

● Cabelo das meninas - Coque ou rabo de cavalo baixos, sem acessórios. 

● Cabelo dos meninos - Cabelo com gel. 
● Local da concentração: salas de aula do EFII             Horário: 19h30 

 

 

Turmas 2M1 
Profª. Viviane 

2M2 
Profª. Sílvia 

2M3 
Profª. Talita 

2T1 
Profª. Denise 

2T2 
Profª. Patrícia 

Salas EFII → C5 C7 C8 C9 C10 
 

Solicitamos especial colaboração dos senhores com a pontualidade para a concentração. 

Agradecemos a compreensão e colocamo-nos à disposição para maiores esclarecimentos. Contamos com a             

presença de todos em mais uma realização do Colégio.    

 

Atenciosamente, 

Equipe Pedagógica do EF I  
  
 

 http://www.impaktocamisetas.com.br/index.php?pag=inicio 

 
 

 

http://www.impaktocamisetas.com.br/index.php?pag=inicio


 
 

 
 

Passo a passo para montagem da camiseta 

 
 

 


