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Circular: nº086/2018 – 9º Anos do Ensino Fundamental
Assunto: Camiseta – 9º Anos
Campinas, 09 de agosto de 2018.
Senhores Pais:
Gostaríamos de esclarecer o trabalho realizado com os alunos de 9º Anos do
Ensino Fundamental a respeito da camiseta que os mesmos decidiram como
lembrança do ano e da turma.
Como todos os anos, sob a supervisão da profª Maricel, de Arte, os alunos
trabalharam o desenho da camiseta.
Após todos elaborarem a proposta, foi feita uma triagem pela diretoria e
equipe de professores de 9º anos, destacando 14 desenhos. Esses voltaram aos alunos,
que selecionaram, através do voto, o preferido para estampar a camiseta.
Em seguida, o orçamento foi realizado pela Sra. Larissa Dal Corso, mãe da aluna
Giovana Dal Corso, do 9º Ano B.
Após cotação, fechou-se com a Confecção Valente, pelo preço de R$26,00, na
cor preta, decote redondo e nos tamanhos PP, P, M, G e GG.
Atenção: esse valor está relacionado à totalidade do número de alunos dos 9º
anos. Não tendo a adesão de todos, será necessária outra cotação.
Os alunos, após decidirem pelo tamanho e quantidade de camisetas a adquirir,
apresentaram os nomes que serão registrados atrás da camiseta.
Alguns alunos decidiram pelo seu nome; outros preferiram a abreviatura do
nome e alguns, ainda, optaram pelos apelidos. No caso de apelidos muito diferentes,
solicitamos que a família enviasse uma carta para a Orientação Educacional, liberando
o registro na camiseta.
Fechamos o caso reforçando o aviso de que os alunos não poderão encurtar a
camiseta, tirar a manga ou executar qualquer outra modificação.
Eles poderão, assim que a camiseta chegar, utilizá-la todos os dias.
Aguardamos o pagamento no período de 13 a 17 de agosto.
Certos de, mais uma vez, contarmos com a compreensão dos senhores pais,
agradecemos,
A Diretoria

