
 

Brasília, 20 de Fevereiro de 2018. 

Prezada família,  

 

Agradecemos, mais uma vez, a confiança depositada em nosso trabalho, pois buscamos oferecer o melhor 

para seus filhos, porque eles merecem. 

Depois de três semanas de aulas, período em que os alunos puderam participar de diferentes atividades, 

solicitamos que preencham a ficha abaixo de acordo com as orientações. Destaquem-na e a enviem para nós. A partir 

de 22 de fevereiro, o (a) aluno (a) frequentará regularmente a atividade escolhida, no qual deverá permanecer 

durante o primeiro semestre letivo.  

Nossos agradecimentos pela atenção. 

Com carinho, 

Equipe CBB Semi-integral 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

OPÇÃO PARA O SEMI-INTEGRAL 
Infantil I ao 5º ano 

 

 

 

 

Favor marcar apenas 1 das opções em cada coluna. 

 

2ª e 4ª feiras 3ª e 5ª  feiras 

   (    )Futsal 

   (    )Ginástica    

 (    ) Judô 

 (    ) Balé 
 

 

Nome do(a) Aluno(a):____________________________________________________ 
Assinatura do(a) Responsável: ________________________________ Data: ___/____ 

 

Obs: As demais atividades do Semi- Integral seguirão conforme o horário preestabelecido. 

 

 

 
 

 

Brasília, 20 de Fevereiro de 2018. 

Prezada família, 

 

Agradecemos, mais uma vez, a confiança depositada em nosso trabalho, pois buscamos oferecer o melhor 

para seus filhos, porque eles merecem. 

Depois de duas semanas de aulas, período em que os alunos puderam participar de diferentes atividades, 

solicitamos que preencham a ficha abaixo de acordo com as orientações. Destaquem-na e a enviem para nós. A partir 

de 15 de fevereiro, o (a) aluno (a) frequentará regularmente a atividade escolhida, no qual deverá permanecer 

durante o primeiro semestre letivo.  

Nossos agradecimentos pela atenção. 

Com carinho, 

Equipe CBB Semi-integral 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

OPÇÃO PARA O SEMI-INTEGRAL 
Infantil I ao 5º ano 

 

 

 

 

Favor marcar apenas 1 das opções em cada coluna. 

 

2ª e 4ª feiras 3ª e 5ª feiras 

   (    )Futsal 

   (    )Ginástica   

 

 (    ) Judô 

 (    ) Balé 

 

 

Nome do(a) Aluno(a):____________________________________________________ 
Assinatura do(a) Responsável: ________________________________ Data: ___/____ 

 

Obs: As demais atividades do Semi- Integral seguirão conforme o horário preestabelecido. 
 


