
CENTRO DE FORMAÇÃO NOGUEIRA MINEIRO 
Portaria 150 E/COI. E – CNPJ 39.481.098/0001-81 

Rua Ceará; Lote; 7 Quadra: 02 – Santa Cruz – D. Caxias / RJ 

CEP: 25.255-070. www.nogueiramineiro.g12.br 

 

Duque de Caxias; 28 de outubro de 2022 

 

Senhores Responsáveis, 

 

      Nossa Cantata de Natal já está se aproximando e 
estamos preparando uma linda apresentação com a 
nossa turminha. Será no dia 10 de dezembro, em nossa 
escola. Gostaria muito que todos participassem. 
Mandaremos posteriormente o convite e os horários das 
apresentações das turmas.  
Segue abaixo o traje:  
 
Meninos:  
- Bermuda verde; 
- Camisa branca de botão; 
- Colete natalino; 
- Gravata verde. 

• Valor: R$110,00 (confeccionado pela costureira) 
Providenciar; 
- Tênis branco. 
 
Meninas:  
-Vestido natalino. 

• Valor: R$ 110,00 (confeccionado pela costureira) 

Providenciar; 
- Meia calça branca; 
- Arco com laço verde; 
- Tênis ou sapatilha branca. 
 
Obs: A resposta deverá ser enviada no dia 31/10 e o valor 
pago até 09/11. Após essa data não poderei aceitar mais 
o pedido. 
 

Tia Nayahra (Fase III manhã) 
 

 
(      ) Sim, meu filho (a) poderá participar. 
 
(      ) Não irá participar. 
 
Aluno (a): ______________________________ 
 
Responsável: ____________________________ 
 
Telefone: ______________________________ 
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