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Srs. Pais e/ou Responsáveis, 
 

Nossa Mostra de Música é o resultado do trabalho desenvolvido durante todo 

o ano. Será emocionante e inesquecível! Para participar, basta preencher a 

adesão e efetuar o pagamento na Certus Store até o dia 06 de novembro. 

Prestigie e encante-se com os sons! 

 

ANOTE NA AGENDA: 

 

Data: 14/11 

Local: Colégio Certus 

Horário: das 19h às 21h 

Valor: R$ 30,00 - está incluso aluguel da estrutura do Evento 

Está Incluso: toda a estrutura para o evento, bem como atrações de 

diversão, como brinquedos infláveis, balada e etc. Alimentação não inclusa. 

 

Nesse dia a Nossa Cantina disponibilizará um cardápio diferenciado para o 

evento. 

 

ADESÕES E PAGAMENTOS ATÉ O DIA 06/11 – IMPRETERIVELMENTE 

 

A quantidade de convites será informada após o fechamento das adesões. 

 
______________________________________________________________ 

 

ADESÃO – MOSTRA DE MÚSICA | 2017 
 

Eu responsável pelo aluno(a)___________________________________________  

série: _______________ autorizo sua participação na Mostra de Música |2017, no dia 

14/11. 

 
 

___________________________________ 
Ass. do Responsável 
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