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INFORMATIVO N° 31/CFNP – 11/05/2018
ASSUNTO: Festa da Família CFNP/ Atividades/ Lanche

Senhores Pais,
Conforme informações repassadas em informativo Nº 29, datado do dia 03/05/2018, o
colégio juntamente com participação das famílias, irá realizar a Festa da Família CFNP, no
sábado dia 19/05/2018 das 13:30hs as 17:30hs.
Com o propósito de manter o verdadeiro objetivo deste evento que é a
integração/interação da comunidade escolar, contaremos com as seguintes atividades:
 Participação do Senac com: Corte de cabelo masculino e feminino; Durante toda
tarde;
 Helicóptero do Bombeiro;
 Apresentação do canil: 14:00hs;
 Passeio a cavalo: Das 14:00hs as 16:00hs;
 Oficina de 1ºs socorros; Durante toda tarde;
 Outras atividades que serão confirmadas até a data do evento.
OBS: Algumas atividades estarão sujeitas as condições climáticas
Entendemos que neste processo de integração, todos têm seu papel: Colégio, alunos e
família. Neste sentido solicitamos que cada família, em contribuição ao evento, assuma a
parceria, trazendo dois tipos de alimentos para fazermos a socialização do lanche no
decorrer da tarde.
Trata-se de um prato doce e um salgado. Exemplo:
o Um bolo (sabores variados) ou um prato de docinhos;
o Um prato de salgadinhos, de preferência assados.
IMPORTANTE: Dada a importância do evento, solicitamos que a escolha do prato
seja feita com carinho.
Família e escola: o elo essencial para a formação integral dos nossos jovens!
Contamos a participação de todos!
Atenciosamente,

Ricardo Alexandre Sabatini Silva
Ten Cel PM Diretor CFNP
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