
Campinas, 24 de maio de 2019.

Senhores pais ou responsáveis,

Em fevereiro desse ano aceitamos o convite da escola (na verdade, um grande desafio!)
de nos unirmos em função de um objetivo em comum: a formatura de nossos filhos e
filhas. 

Embora cada pessoa tenha suas próprias razões para participar da comissão, o que nos
move como grupo é pensar na diversidade de sentimentos e emoções que são trazidos à
tona pela formatura, que, para além de um momento específico, representa
simbolicamente uma trajetória de anos de estudos, amizades, alguns desentendimentos,
várias Olimpíadas, Festas Juninas, Festas Alemãs, participação em Coral, jogos, enfim,
tantas boas situações vividas para serem guardadas na memória. 

É um pouco disso tudo que nos faz separar um momento de encontro semanal e muitas e
muitas mensagens trocadas pelo Whatsapp para conversarmos sobre possibilidades de
tornarmos o final de ano de nossos filhos e filhas um pouco mais sensível, amigável,
quem sabe até inesquecível... 

O primeiro grande passo já foi dado: a definição da empresa Forcamp como
responsável pela realização do Baile de Formatura, a ser realizado na sexta-feira, dia
20/12/19, no Espaço Premium Paulínia. Esclarecemos que três empresas apresentaram
suas propostas e foram questionadas quanto à qualidade e o valor de cada um dos
serviços oferecidos. Contamos com a adesão de no mínimo 80 famílias e seria uma
grande festa se todos pudessem participar desse momento de celebração entre amigos e
familiares.

Ainda há muito o que ser feito e sabemos que quando fazemos juntos dividimos os
esforços e ampliamos as possibilidades de conseguir mais e melhor. Por isso tudo,
contamos com sua parceria no desenvolvimento das atividades que ainda estão por vir, da
forma como puderem colaborar.

Já organizamos uma campanha de venda de pizzas e foi um sucesso! Agradecemos a
colaboração de todos. 

Ainda precisaremos contar com o apoio de vocês nos seguintes eventos: 

Festa Junina: doação de bolos e doces, de descartáveis e/ou disponibilidade para
trabalhar no dia da festa na barraca de doces;
Segunda campanha de venda de pizzas, que acontecerá em Agosto; 
Participação na barraca de doces da Festa Alemã.

Ufa! Teremos trabalho pela frente, mas estamos certos de que estamos nos empenhando
por boas razões! Agradecemos antecipadamente e contamos com a parceria de todos! 
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