Senhores Pais ou Responsáveis,
Está chegando um dos eventos mais aguardados do nosso calendário escolar! Sábado, dia 17/03,
acontecerão os Jogos Internos de Integração para as turmas de 4° e 5° Anos, um dia especial de
confraternização e entretenimento, em que participarão de atividades que envolvem modalidades esportivas
e recreativas.
Para melhor organização do evento, gostaríamos de lembrar-lhes informações importantes sobre sua
realização.




Data: 17/03 (sábado), para as turmas de 4° e 5° Anos.
Local: Colégio Evolução (prédio sede)
Horário: É importante que os horários abaixo discriminados sejam cumpridos, para que as crianças não
percam a programação feita para elas.
o
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Horário de chegada à escola: 7h30 (solicitamos que os alunos não cheguem antes do horário
estabelecido, visto que a equipe pedagógica só estará disponível para acolhê-los a partir das
7h30.)
Término: 17h30, horário em que os portadores deverão vir buscar os alunos.

Traje obrigatório: Camiseta padrão, short preferencialmente preto ou short/short-saia da farda e tênis
(para a segurança dos alunos, não é permitido participar das atividades recreativas usando sandália,
sapatilha, crocs ou outro tipo de calçado que não seja tênis)

IMPORTANTE: Os alunos passarão o dia inteiro na escola, devendo ser deixados e apanhados nos
horários de início e término, uma vez que o evento é exclusivo para as crianças. NÃO SERÁ PERMITIDA A
PERMANÊNCIA DE PAIS OU ADULTOS ALHEIOS À EQUIPE EVOLUÇÃO.


Almoço
A taxa de adesão inclui almoço self-service livre e suco (cardápio especial para o evento), uma vez
que as crianças passarão o dia na escola. Os pais de crianças com restrições alimentares deverão comunicálas à professora.


Lanche
Os alunos poderão trazer lancheira com lanche para o turno da manhã e tarde ou fazer uso do serviço
da cantina da escola, que estará aberta durante todo o dia, uma vez que os lanches não estão incluídos na
taxa de adesão. Os pais que desejarem poderão adquirir as fichas de lanche na sexta-feira, evitando que seus
filhos manuseiem dinheiro.


O que não é permitido trazer para a escola: celular, tablets, brinquedos e outros
objetos de valor.
Contamos com a presença e participação de todos!
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