
Comunicado 135/2018 
Festa de Encerramento “Castelo da Imaginação” 

2º ano – EF I 
Campinas, 09 de novembro de 2018 

 
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 23/11/2018 (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 “Castelo da Imaginação”,             

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 (sem estampa), nas cores abaixo             

estabelecidas: 

 

Turmas 2º A 
Profa. Viviane 

2º B 
Profa. Silvia 

2º C 
Profa. Talita 

2º D 
Profa. Cristiane 

2º E 
Profa. Patricia 

Cor da camiseta LARANJA VERMELHO AMARELO VERDE AZUL CLARO 
 

● Coroa real - Segue o material para confecção pelos alunos e link do tutorial. Esse acessório deverá                 

ser usado por todos os convidados durante o espetáculo. 

● Peruca Mozart - Segue o link do tutorial para confecção da peruca. A peruca deverá ser enviada e                  

entregue à professora da sala no dia 21/novembro, dentro de um saquinho plástico transparente e               

identificada com o nome completo do aluno. 

LINK PARA OS TUTORIAIS: https://goo.gl/8yzrnJ 
● 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: 19h15 

 

 

Turmas 2º A 
Profa. Viviane 

2º B 
Profa. Sílvia 

2º C 
Profa. Talita 

2º D 
Profa. Cristiane 

2º E 
Profa. Patrícia 

Salas 36 37 38 39 40 
 

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 E.F.I  
  

https://goo.gl/8yzrnJ

