Comunicado 174/2018
Assunto: 1ª Festa a Fantasia do Colégio Novo Rumo
Turmas: do 5º ano do E.F. I. ao 3º E.M.

Guarulhos, 14 de setembro de 2018.
Srs. Pais, Responsáveis e GALERA,
O final do ano está chegando... ops...#soquenao... 😊 temos muitoooooo tempo antes de abrirmos
os presentes de final de ano... muitas ações e emoções... #terceiraodespedidabonscaminhos😉... Teatro
“O Fantasma da Ópera (8º ano e 9º ano), Debate Político (E.F. II e E.M.), Palestra Enem (2º E.M. e
3º E.M.), avaliativas😭, Mostra Cultural, Viagem Joy (9º ano) e a 1ª FESTA A FANTASIA DO COLÉGIO
NOVO RUMO!!!!
Estamos muito animados, pois em conjunto – alunos e professores – organizamos este evento,
desde a escolha dos temas para a decoração – 5º ano: Futebol; 6º ano: Séries, 7º ano: Terror, 8º ano: La
Casa de Papel; 9º ano: Super-Heróis, 1º E.M. – Céu e Inferno, 2º E.M. – Stranger Things e 3º E.M. Red
Carpet – quanto ao lanche que será servido no dia!!!! 😍
Combinamos que, independentemente dos temas escolhidos, os alunos virão com a fantasia que
quiserem.
E para compartilhar a festa cada aluno poderá trazer um amigo que não estuda no Colégio que
virá também fantasiado da maneira que achar melhor. 👍
Segue a programação do evento:
Dia: 28/09 (sexta-feira)
Horário: das 20 horas à meia-noite
Valor para o aluno: R$ 40,00 (incluindo alimentação (refrigerante, água, sanduíche de carne louca,
salada, vinagrete e batata frita) e equipe Joy de Animação). Obs.: tanto a comida quanto a bebida serão
servidas à vontade para todos. Haverá opção para vegetariano e vegano.
Ressaltamos que um convidado por aluno não paga, a taxa passa a ser cobrada a partir do 2º
convidado do mesmo aluno.
Neste dia haverá aula normal.
Caso concordem que seu/sua filho/a participe, preencham a autorização em anexo e enviem à
secretaria, juntamente com o pagamento até o dia 24 de setembro (segunda-feira), pois precisamos da resposta
para organizar a refeição.
Atenciosamente,
A Equipe do CNR.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Autorizo meu/minha filho/a ________________________________________________do _____ do
______________________ a participar da Noitada NR, no dia 28 de setembro de 2018 (sexta-feira), das 20 horas à
meia-noite, juntamente com a equipe do Colégio Novo Rumo.
( ) trarei um convidado
Nome do convidado: _______________________________________________ idade ________
Contato da família em caso de emergência:
Nome do responsável: _____________________________________________
Celular: _________________________________________________________
( ) não trarei convidado
Guarulhos, ____ de ______________ de 2018.
________________________________
Nome do responsável

________________________________
Assinatura do responsável

