Carta 251/2018

Salvador, 10 de setembro de 2018.

Aos Senhores
Pais de Alunos do Colégio São Paulo
Nesta.
Ref.: Lançamento do Livro Comemorativo dos 40 anos do Colégio São Paulo.
Prezados Senhores:
Temos a satisfação de informar-lhes que em comemoração aos 40 anos do Colégio São Paulo, ocorrido no dia
27/09/2017, lançaremos um Livro Comemorativo que retrata a história do Colégio desde a sua fundação. O Livro
será lançado no dia 27 do corrente mês de setembro, no Teatro São Paulo, às 19h, com um Concerto do Coral
São Paulo e a participação de alunos vencedores do Concurso Talentos, que é realizado anualmente pelo Colégio.
O Livro Comemorativo dos 40 anos do Colégio São Paulo será comercializado pela LECI – Indústria e Comércio
de Artigos Escolares Ltda. - EPP, na noite do evento, no foyer do Teatro, e após o lançamento, em sua Loja,
localizada no Pátio das Artes, em nosso Colégio, pelo valor de R$ 80,00 (oitenta reais). Gostaríamos de informar-lhes
que o valor equivalente ao arrecadado com a venda do Livro, após deduzidos os impostos, será doado pela
Entidade Mantenedora do Colégio São Paulo para o GACC – Grupo de Apoio à Criança com Câncer.
Em razão da capacidade do Teatro São Paulo (299 lugares) não comportar todas as pessoas que constituem a
comunidade São-Paulina, promoveremos um sorteio entre os alunos para o referido evento, cujos Responsáveis
perante o Colégio manifestarem, expressamente, interesse em participar do lançamento do Livro e assistir ao
referido Concerto. O sorteio será realizado no dia 21 deste mês de setembro, contemplando cada aluno(a)
sorteado(a) com 2 (dois) convites, para ele(a) e seu(sua) acompanhante. Os Coralistas, porém, não precisarão
participar do sorteio e terão direito a 1 (um) convite para seu(sua) acompanhante.
Caso os Senhores tenham interesse em que seus filhos participem do mencionado sorteio dos convites, queiram, por
gentileza, devolver, até o próximo dia 20 de setembro, na Secretaria do Colégio, a Ficha de Inscrição individual que
segue abaixo, para cada aluno(a) participante do sorteio, para que possamos planejar, da melhor maneira possível, a
distribuição dos convites.
Ao tempo em que contamos com a participação dos Senhores nesse importante evento para a história do Colégio
São Paulo, renovamos votos de nosso apreço e consideração.
Atenciosamente,
Colégio São Paulo
Maria do Socorro Mota da Silva dos Santos
Diretora.

PARTICIPAÇÃO NO SORTEIO DOS CONVITES PARA LANÇAMENTO DO LIVRO DOS 40 ANOS - CSP
Nome do(a) aluno(a): __________________________________________________________________________
Ano/Série: ________________ Turma: _______
_______________________________________
Assinatura do(a) Responsável pelo(a) Aluno(a)

