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Srs. Pais e/ou Responsáveis, 
 

O encerramento do nosso ano letivo será comemorado com uma grande festa. 
Os eventos de final de ano foram reunidos em um único dia que será 
inesquecível.  
A Mostra de Música, com o resultado do trabalho realizado nas aulas 
desenvolvidas pela turma da Ed. Infantil, abrirá a programação. Ao término das 
apresentações as crianças poderão aproveitar para tirar foto com o Papai Noel 
e divertirem-se com as atrações que estarão disponíveis no pátio. 
 

ANOTE NA AGENDA: 
 

Data: 13/12 (4ª feira) 
Local: Colégio Certus 
Horário: das 19h às 22h 
Valor: R$ 30,00  
Está Incluso: toda a estrutura para o evento, bem como atrações de diversão*. 

Alimentação não inclusa**. 
 

*A definição de quais atrações haverá no evento dependerá do número de 

adesões.  

**Nesse dia a Nossa Cantina disponibilizará um cardápio diferenciado para o 

evento. 
 

ADESÕES E PAGAMENTOS ATÉ O DIA 16/11 – IMPRETERIVELMENTE 
 

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

______________________________________________________________ 
 

ADESÃO – MOSTRA DE MÚSICA | FESTA DE ENCERRAMENTO |  
NOITE DO PAPAI NOEL -2017 

 
 

Eu, responsável pelo aluno(a)_______________________________________________  

série: _______________ autorizo sua participação na Mostra de Música | Festa de 

Encerramento | Noite do Papai Noel - 2017, no dia 13/12. 

 
 

___________________________________ 
Ass. do Responsável 

 
 

 

 
certus.com.br | relacionamento@certus.com.br | 2818-6499 

Av. Presidente João Goulart, 951 Jd. Colonial 04821-010 

 

  Srs. Pais e/ou Responsáveis, 
 

O encerramento do nosso ano letivo será comemorado com uma grande 
festa. Os eventos de final de ano foram reunidos em um único dia que será 
inesquecível.  
A Mostra de Música, com o resultado do trabalho realizado nas aulas 
desenvolvidas pela turma da Ed. Infantil, abrirá a programação. Ao término 
das apresentações as crianças poderão aproveitar para tirar foto com o 
Papai Noel e divertirem-se com as atrações que estarão disponíveis no pátio. 
 

ANOTE NA AGENDA: 
 

Data: 13/12 (4ª feira) 
Local: Colégio Certus 
Horário: das 19h às 22h 
Valor: R$ 30,00  
Está Incluso: toda a estrutura para o evento, bem como atrações de 

diversão*. Alimentação não inclusa**. 
 

*A definição de quais atrações haverá no evento dependerá do número de 

adesões.  

**Nesse dia a Nossa Cantina disponibilizará um cardápio diferenciado para o 

evento. 
 

ADESÕES E PAGAMENTOS ATÉ O DIA 16/11 – IMPRETERIVELMENTE 
 

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

______________________________________________________________ 
 

ADESÃO – MOSTRA DE MÚSICA | FESTA DE ENCERRAMENTO |  
NOITE DO PAPAI NOEL -2017 

 
 

Eu, responsável pelo aluno(a)_____________________________________________  

série: _______________ autorizo sua participação na Mostra de Música | Festa de 

Encerramento | Noite do Papai Noel - 2017, no dia 13/12. 

 
 

___________________________________ 
Ass. do Responsável 

 
 

 

 
certus.com.br | relacionamento@certus.com.br | 2818-6499 

Av. Presidente João Goulart, 951 Jd. Colonial 04821-010 

 

 

   
  

mailto:certus.com.br
mailto:relacionamento@certus.com.br
mailto:certus.com.br
mailto:relacionamento@certus.com.br

