
                                                                               
 

 

                                                                                                    Olinda, 25 de setembro de 2014.                            
 Prezados Pais ou Responsáveis, 

 Gostaríamos de informar a programação da Semana da Criança, que acontecerá no período de 06 a 13 de 

outubro: 

Dia 06 – Atividade interna: Filme de Dora sobre o Meio Ambiente (com distribuição de pipoca) 
Dia 07 – Brincadeiras populares (com distribuição de pirulito) 
Dia 08 - Hora do Conto (com distribuição de picolé) 
Dia 09 – Recreação (com distribuição de brigadeiro) 
Dia 10 – Construção da pizza com as crianças 
Dia 13 – Festa da Criança no Espaço Cabo de Guerra, Casa de Festa Infantil, localizada    

                 em Jardim  Atlântico.   
Saída: às 8h30min 
Permanência: das 8h30min às 10h40min 
Os alunos sairão da Escola de ônibus. 
O retorno terá chegada prevista para 11h. 
Para viabilizar este programa estamos solicitando aos Srs. Pais uma taxa de R$40,00 
Para os gastos com o evento: transporte, a Casa de Festa Infantil e lanche. 
Este ano as crianças não levarão nenhuma lembrancinha para casa, pois o custo ficaria maior. 
Pedimos aos Srs. Pais que nos enviem a taxa solicitada até o dia 10/10, e a autorização até segunda-feira, 
dia 29/09. Para que essa atividade aconteça é necessário um número expressivo de alunos para o evento). 

 
Seguem os produtos e serviços disponíveis no espaço da Casa de Festa. 
PRODUTOS E SERVIÇOS: 
 
Buffet de mini lanchonete: 
 - algodão doce / pipoca / coxinha/ água mineral / suco / refrigerante / brigadeiro                                  
 mini cachorro-quente / mini hambúrguer / mini pizza 

 
 Brinquedos:  
 - piscina de bolinha / tombo legal / pula-pula / brinquedão / área baby / arvorismo 
 era game / xbox / fliperama  / play gol  / simuladores de carro  /  mini campo /  
 carrossel / missão impossível / parede de bixinhos 

 
  Equipe: 
 - garçons (02) / - recreadores (07) / - segurança (01) / - apoio (02). 

      
                                                   Atenciosamente, 
 

                                            Equipe da Educação Infantil 

 

 

 

 

 



                                                                               
 

 

 

A  U  T  O  R  I  Z  A  Ç  Ã  O 

   Eu, _____________________________________________________, responsável, autorizo o(a) aluno(a) 
____________________ ________________________________da Sala do ___________ da Educação  

Infantil, a participar da Atividade extra-classe, referente ao Dia da Criança na Casa de Campo Cabo de Guerra, situada em Jardim 
Atlântico, no dia 13 de outubro  de 2014. 

_________________________________________________________ 
                                               Pai ou responsável 

  


