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Duque de Caxias; 01 de novembro de 2022
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Senhores Responsáveis,

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:

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
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Meninos:
- Camisa branca de botão;
- Bermuda verde;
- Colete verde;
- Gravata borboleta vermelha.
• Valor: R$120,00 (confeccionado pela costureira)
Providenciar;
- Tênis preto.

Meninos:
- Camisa branca de botão;
- Bermuda verde;
- Colete verde;
- Gravata borboleta vermelha.
• Valor: R$120,00 (confeccionado pela costureira)
Providenciar;
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Meninas:
- Vestido verde.
• Valor: R$ 100,00 (confeccionado pela costureira)
- Arco com laço nas cores: verde, vermelho e branco;
• Valor: R$ 12,00
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Providenciar;
- Meia calça branca;
- Sapatilha preta.
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Obs: A resposta deverá ser enviada no dia 07/11 e o valor
pago até 11/11. Após essa data não poderei aceitar mais
o pedido.
Tia Maria (Maternal)
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(

) Sim, meu filho (a) poderá participar.

(

) Sim, meu filho (a) poderá participar.

(

) Não irá participar.

(

) Não irá participar.

Aluno (a): ______________________________

Aluno (a): ______________________________

Responsável: ____________________________

Responsável: ____________________________

Telefone: ______________________________

Telefone: ______________________________

