
   Informativo:  Cantata de Natal “O aniversário de Jesus!”.   

                                                                 Ensino fundamental 1 

         Estimados pais ou responsável, 

         Estamos felizes com a possibilidade de realizarmos nosso musical de natal 2018. 

         Essa apresentação faz parte de nossa programação de encerramento do ano letivo. Nosso musical conta 

com a participação das turmas dos 1os aos 5os ano do Ensino Fundamental 1. 

         Contamos com a participação de mais de 300 crianças em uma linda noite de louvores a Deus. 

      Teremos duas apresentações, conforme tabela a seguir, com a participação dos 5os anos A/B/C nas duas 

noites. 

Dia/horário Turno Turmas 

3/12/2018 às 19h30 
(2ª FEIRA) 

Apresentação do Matutino 1º ano A/B 
2º ano A/B 
3º ano A/B 
4º ano A/B 
Turmas do 5º A/B/C  (Coral fixo). 

4/12/2018 às 19h30 
(3ª FEIRA) 
 

Apresentação do Vespertino 1º ano C/D 
2º ano C/D 
3º ano C 
4º ano C 
Turmas do 5º A/B/C  (Coral fixo). 

 Será confeccionada uma camiseta com o tema do musical.  

 Aos pais solicitamos que providenciem uma calça preta para compor o figurino. 

O valor do musical será de R$ 60,00 para confecção da camiseta, adereços da apresentação, convites e 

decoração do local.  

       A confirmação de participação ou não participação no musical deverá ser enviada à escola até o dia  

31/10,  4ª feira, e o pagamento efetuado até o dia 6/11, 3ª feira. 

       Pais que tenham dois filhos no Ensino Fundamental 1 poderão pagar pelo segundo ou terceiro filho o 

valor de R$ 50,00. Procurar a coordenação/orientação da escola. 

       Mais informações no próximo informativo do musical. 

____________________________________________________________________________ 
                                  AUTORIZAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO NA CANTATA DE NATAL  

PROTOCOLO DE PARTICIPAÇÃO 

Eu,______________________________________________________________, responsável pelo (a) aluno 

(a)___________________________________________________do____, turma_____, 

(      )  NÃO autorizo a participação na Cantata de Natal: O aniversário de Jesus.   

(      ) Autorizo a  participação na Cantata de Natal: O aniversário de Jesus.   

A autorização deverá ser enviada até o dia 31/10, 4ª feira. O valor de R$60,00 poderá ser enviado até o dia 

6/11, 3ª feira. 

Assinatura do  responsável:_________________________________________________________ 

Data:____/_____/____   

            Kênia Araújo Santana                                                         Ana Paula do Couto           

_______________________________________________________________________________ 

 

 


