Carta 125/2018

Salvador, 5 de junho de 2018.

Aos Senhores Pais
de Alunas da GR
Colégio São Paulo
Nesta.
Ref.: Aula Pública de Ginástica Rítmica.
Prezados Senhores:
Vimos, pela presente, comunicar-lhes que sua filha foi convidada a participar da "Aula Pública de
Ginástica Rítmica" do nosso colégio.
Este evento tem por objetivo continuar formando e aprimorando nossas alunas na prática da GR, além
de compartilhar esses momentos de descobertas e aprendizagens com a família.
O evento acontecerá no próximo dia 12 de junho (terça-feira), das 17h às 18h, no Ginásio do
Colégio São Paulo. Nossas alunas deverão seguir as orientações abaixo, para as
apresentações:





Usar sapatilha nas cores: preta, bege ou branca (não usar meia);
Fazer um coque alto, com gel, brilho e presilhas coloridas ao redor do coque;
A maquiagem deverá ser opcional;
Não é permitido o uso de corrente, relógio, pulseira, anel, argola ou brinco.

Esclarecemos-lhes que os pais ou responsáveis poderão assistir ao evento. Caso os Senhores
concordem com a participação da sua filha, queiram por gentileza, preencher a autorização abaixo e
devolvê-la pela própria aluna, para ser entregue à professora Tatiane, até o próximo dia 8 de junho do
corrente ano.
Atenciosamente,

Colégio São Paulo
Maria do Socorro Mota S. Santos
Diretora
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AUTORIZAÇÃO AO COLÉGIO SÃO PAULO
Autorizo minha filha .......................................................................................... do ....... ano/série do EF/EM, turma
.........., a participar da "Aula Pública de Ginástica Rítmica”, no próximo dia 12 de junho de 2018, no Colégio São
Paulo.
Salvador______ de _______________ de 2018.
_______________________________________
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