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Srs. Pais e/ou Responsáveis, 

Solicitamos a sua colaboração nos enviando brinquedos 
em bom estado para a realização de uma Feira de 
Garagem. O valor arrecadado com a venda dos objetos 
será usado para a aquisição de 1 micro-ondas e materiais 
de higiene, revertidos ao projeto Aldeia SOS, lar dos 
idosos.  
 
Data de entrega dos brinquedos: até 12/04 
Data da feira de garagem: 18/04 
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