Niterói, 05 de dezembro de 2017.
Srs. Pais e/ou Responsável.
É chegada a hora da nossa grande Noite de Natal! Vamos compartilhar mais
esse momento com todos aqueles que convivemos ao longo do ano de 2017!
Teremos muitas brincadeiras, jogos e animação. Os alunos deverão contribuir
com o valor de R$ 30,00 (trinta reais), que deverão ser pagos até o dia 11/12 (2ª
feira) na secretaria da escola. Na taxa estão incluídas a ceia e a contratação da
Equipe de Recreação Alegra. Este ano o nosso natal será literário. Assim, todos
deverão trazer um livro no valor de R$ 40,00 (quarenta reais) para trocar com
seu amigo oculto. Favor respeitar o valor da lembrança.
Nossa festa será no dia 15/12 (6ª feira) das 18h30 às 22h, portanto não haverá escolaridade, devendo
todos os alunos chegar às 18h30.
Certos de que teremos uma bela e agradável noite de natal, contamos com a presença dos nossos alunos!
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CONFIRMAÇÃO
Confirmo a participação de meu filho (a) _______________________________________________ na
Noite de Natal no dia 15/12/2017 (6ª feira) na Escola Prisma.
___________________________________________________
Assinatura do Responsável

Niterói, 05 de dezembro de 2017.

Srs. Pais e/ou Responsável.
É chegada a hora da nossa grande Tarde de Natal! Vamos compartilhar mais esse
momento com todos aqueles que convivemos ao longo do ano de 2017! Teremos
muitas brincadeiras, jogos, animação e a chegada de Papai Noel. Os alunos deverão
contribuir com o valor de R$ 30,00 (trinta reais), que deverão ser pagos até o dia
11/12 (2ª feira) na secretaria da escola. Na taxa estão incluídos o lanche natalino, a
contratação do Papai Noel e a animação Lekolé. Este ano o nosso natal será literário.
Assim, todos deverão trazer um livro identificado, no valor de R$ 40,00 (quarenta
reais), que será entregue ao aluno por Papai Noel. Favor respeitar o valor da
lembrança.
Nossa festa será no dia 15/12 (6ª feira) das 13h às 17h, portanto os alunos com escolaridade de manhã,
neste dia, deverão chegar às 13h, só devendo frequentar à escola na parte da manhã os alunos do semiintegral e integral.
Certos de que teremos uma bela e agradável tarde de natal, contamos com a presença dos nossos alunos!
Sugestões de livros:


Livros de histórias / Livros de jogos / Livros de adesivos / Livros de desenho e pintura
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CONFIRMAÇÃO

Confirmo a participação de meu filho (a) _______________________________________________ na tarde
de natal no dia 15/12/2017 (6ª feira) na Escola Prisma.
___________________________________________________
Assinatura do Responsável

Niterói, 06 de dezembro de 2017.
Srs. Pais e/ou Responsáveis.
No próximo dia 13 de dezembro às 18h, a “Turma do Teatro” apresentará no
Prisma Fundamental, seu trabalho deste ano, A REVOLTA DOS BONECOS. A peça
é uma adaptação de um dos primeiros textos de teatro para crianças escritos no
Brasil, “A Revolta dos Brinquedos”, de Pernambuco Oliveira. Com adaptação e
direção do professor Marcos Ácher e no elenco: Aline, Ana Maria, Cleo, Maria
Fernanda, Nathan e Yasmim.
Será um imenso prazer ter vocês em nossa plateia!
Nos encontramos lá!
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