CIRCULAR Nº 057/2017 – EF: “ARRAIÁ DO FUNDAMENTAL – RESGATANDO TRADIÇÕES”
Vitória, 29 de junho de 2017.
Senhores Pais/Responsáveis,
Oba! O “Arraiá do Fundamental – Resgatando tradições” está bem pertinho! Os alunos estão muito
animados e os ensaios estão a todo vapor! Toda a comunidade escolar está com muita vontade de que a
festa chegue logo.
Para que tudo aconteça de maneira organizada, estejam atentos às seguintes orientações:
•
•
•

•

•

Local do evento: Ilha Shows, na Alameda Ponta Formosa, Praia do Canto, Vitória.
A festa começa às 12h, e teremos muita comida boa!
O local conta com um amplo estacionamento que tem o valor de R$10,00 (dez reais) para todo o
período do evento. Também pode-se subir a pé, pois a entrada fica a aproximadamente 900 metros da
Avenida Saturnino de Brito.
As danças começam às 12h30min, e tentaremos ser os mais pontuais dentro das possibilidades. Para
isso, precisamos contar com a parceria de todos. Solicitamos que os alunos estejam no local do evento
com, no mínimo, 30 minutos de antecedência e que fiquem atentos às chamadas para as danças.
Horário das danças:
HORÁRIO
12h30min
12h50min
13h10min
13h30min
13h50min
14h10min
14h30min
14h50min

•
•
•

TURMAS
6º e 7º anos
6º e 7º anos
6º e 7º anos
6º e 7º anos
6º ao 9º ano
8º e 9º anos
8º e 9º anos
8º e 9º anos

UNIDADE
JC
JP (matutino)
JP (vespertino)
VV
PC
JC
JP
VV

Entrega de Medalhas do Canguru de Matemática às 15h30min.
A atração musical se iniciará às 15h40min.
O encerramento da festa será às 17h.

Atenção:
As normas disciplinares da escola serão aplicadas a todo o período do evento.
Não serão vendidas bebidas alcoólicas, nem será permitida a entrada no evento portando bebidas
alcoólicas.
O sucesso do evento depende da empolgação de cada um!
Se necessário, entrem em contato com a Pedagoga da unidade.
Atenciosamente,
Equipe Pedagógica

Rua Fortunato Ramos, 512, Praia do Canto – Cep. 29055-290 - (27) 3024 7200
Rua Pessegueiros, 44 – Itapuã, – Vila Velha – Cep. 29107-230 - (27) 3325 1001
Av. Saturnino Rangel Mauro, 1271, Pontal de Camburi - Cep. 29062-030 - (27) 3025 9150
Rua Italina Pereira Motta, 615, Jardim Camburi - Cep. 29090-370 - (27) 3317 4832

