Academia Santa Gertrudes
Prezados Pais ou Responsáveis,
A Reunião sobre a Celebração da Primeira Eucaristia dos nossos alunos, marcada para o dia 16 de outubro foi
realizada.
Infelizmente houve uma representação pequena dos pais.
Tínhamos como objetivo informar sobre:
 Traje
 Local
 Data
 Hora, e outros assuntos referentes à Primeira Eucaristia do seu filho (sua filha)
Com os pais presentes, ficou decidido a roupa das meninas e meninos.
Para as meninas: (modelo anexo)
 Saia: com pregas em Twaey cor branca
 Blusa: Corcelete em Twaey cor branca, e Pelerine em Cambraia de algodão cor branca com
viés vinho.
 Meias: meia calça cor branca
 Sapatos: sapatilha preta
OBS: As três peças completas com tudo fornecido pela costureira custam R$140,00
(Cento e quarenta reais)
Para os meninos: (modelo anexo)
 Camisa: Tricoline na cor branca;
 Gravata: borboleta cor vinho cetim;
 Calça: Oxford branco, com faixa de cetim vinho;
 Sapato: social preto
OBS:Meninos:Todas as peças com tudo fornecido pela costureira custam R$110,00
SUGESTÃO DE COSTUREIRA: Lourdes Leal
OBS: Ficou decidido que amanhã, 22/10/14 (quarta-feira) no horário da Eucaristia
das crianças (das 12h às 13h), a costureira que participou da reunião acima
mencionada, estará aqui na Academia para tirar a medida de cada criança.
PARA CONTATO COM A COSTUREIRA:
Endereço: Rua Coronel João Alexandre de Carvalho – Nº 47 Bloco B – Apto. 03
Jardim Atlântico ( A rua fica localizada depois do Souza Leão a 3ª
Entrada a direita. - Telefones: 3439.2581 - 8447.3078
O responsável pela criança fica livre para confeccionar a roupa da Eucaristia, com a costureira de sua preferência,
mas de acordo com o MODELO ANEXO.
Peço sua colaboração no sentido de providenciar tudo com antecedência para que não ocorra nenhum
constrangimento e tudo seja feito para que a Primeira Eucaristia seja um acontecimento marcante para seu filho (sua
filha).
Ir. Irani - Catequista

