Carta 156/2018

Salvador, 11 de julho de 2018.

Aos Pais
de Alunos da 2a série do EM
Colégio São Paulo
Nesta.
Ref.: Sarau Romântico & Outras Prosas.
Prezados Senhores:
Serve a presente para informar-lhes que, durante a 2a unidade escolar, os alunos da 2a série do EM
estudam as relações interpessoais sob a égide das premências socioculturais, políticas e afetivas do
passado e do presente. Como culminância desses estudos, os professores de Língua Portuguesa,
Redação e Literatura estão organizando com os alunos um Sarau Romântico (SARAU ROMÂNTICO &
OUTRAS PROSAS).
Nesse evento, os alunos farão apresentações artísticas de dança de salão, teatro, música, poemas e
exibições gestuais com temáticas típicas do século XIX, associadas a manifestações contemporâneas.
Essas apresentações acontecerão no próximo dia 14 de agosto (terça-feira), das 19h às 23h, na
CASA SALVATORE, localizado na Rua dos Rodoviários, 888, no bairro do Cabula, em nossa
cidade.
Além dessas apresentações, os alunos estão organizando uma festa, com buffet, mesas decoradas,
flores, bebidas (água e refrigerante), garçons, entre outras providências.
Para cobrir essas despesas, cada aluno deverá contribuir com a quantia de R$180,00 (cento e oitenta
reais), que deverá ser efetuada na tesouraria do Colégio, até o próximo dia 03 de agosto do corrente
ano.
Os(as) alunos(as) deverão usar os seguintes trajes:
Mulheres – Vestido de festa de qualquer cor, de preferência longo, com acessórios e/ou detalhes
ornamentais que lembrem a época (século XIX), flores, colar de pérola, coroa no cabelo, luvas, saias e
vestidos rodados.
Homens – Smoking ou terno (de preferência azul marinho ou preto). Se a escolha for pelo terno, usar
um laço preto no lugar da gravata.
Esclarecemos que cada aluno receberá a quantidade de três convites, definida pela comissão
organizadora, para que seus pais e / ou familiares possam participar do evento. Os convidados
deverão usar o traje de passeio completo.
Certos de contarmos com a presença dos Senhores, para prestigiar o evento a ser realizado por seus
filhos, colocamo-nos à disposição para outros esclarecimentos.
Atenciosamente,

Colégio São Paulo
Maria do Socorro Mota da Silva dos Santos
Diretora

