Campinas, 04 de outubro de 2018.

Caros pais, responsáveis e alunos (as),

Estamos chegando ao fim de uma etapa muito importante na vida de nossos
filhos (as) e, para eles comemorarem e fecharem este ciclo, está programado
um churrasco no dia 09/11/2018 no Recanto São José, em Mogi Mirim.
A comissão de pais fez vários orçamentos e procurou selecionar a melhor
opção. Segue o cardápio e tudo o que está incluído.
BUFFET:
Carnes: Picanha, Contra-filé, fraldinha, linguiça toscana, linguiça cuiabana,
panceta, tulipa e filé de sobrecoxa.
Guarnições: Arroz branco, farofa com calabresa e bacon, maionese de
legumes, pão francês e pão de alho.
Saladas: Vinagrete, rúcula, alface, tomate, pepino, cenoura e beterraba.
Serviços: Churrasqueiro, cozinheira e auxiliar
Diversos: Mesa completa de buffet, pratos em melanina, talheres (garfo/faca)
em inox, guardanapos, carvão e tempero diversos para saladas.
Bebidas: Coca-Cola, Coca-Cola light, Guaraná Antártica, sucos (laranja e uva),
água mineral.
Sobremesas: Abacaxi assado com canela, salada de frutas ou sorvete de
massa com cobertura.
Será oferecido um café da manhã como cortesia: leite achocolatado, café,
suco, bolacha, pães, presunto e queijo.
Valor da alimentação: R$ 56,00 por pessoa
O transporte será feito pelo ônibus que sairá do Colégio às 7h30 min e
retornará às 17h30 min.
Valor do transporte: R$ 30,00 por pessoa.

Estes valores foram calculados para 60 pessoas, portanto, dependendo da
adesão, o valor poderá ser alterado.
Valor total (transporte + alimentação): R$ 86,00 por pessoa
Para que possamos realizar este evento, é necessário que preencham o
canhoto abaixo confirmando ou não a presença do seu filho (a) até o dia 09/10
(terça-feira).

Atenciosamente,
Comissão de pais dos 9º anos

CONFRATERNIZAÇÃO- 9º ANOS
Nome do (a) aluno (a): __________________________________ 9º ano ____
Sim, vou participar do churrasco, pagando R$ 86,00
Não tenho interesse em participar do churrasco.

Assinatura do responsável: _______________________ Data: ____/____/____

