
 

“Que Deus, que nos dá essa esperança, encha vocês de alegria e de paz, por meio da fé que vocês têm 

nele, a fim de que a esperança de vocês aumente pelo poder do Espírito Santo! Romanos 15:13 

 

20 de junho 2022 
ASSUNTO:  FESTA DO LIVRO 2º ANO 

Prezados Pais e/ou Responsáveis,  
 
1. FESTA DO LIVRO – 2º ANO  

    
Para abrilhantar o momento histórico de nossos alunos no processo de alfabetização, 

realizaremos uma linda programação intitulada “FESTA DO LIVRO”. 
 

➢ LOCAL: Auditório do Colégio 

➢ DATAS: 29/11 às 19h (turmas) e 30/11 às 19h (turmas) 

➢ TAXA DE PROGRAMAÇÃO: R$ 400,00 (quatrocentos reais), pagamento com 
boletos em 4 parcelas de R$100,00 (cem reais) para os dias 20/07, 20/08, 

20/09 e 20/10. Os boletos serão enviados pelo aluno, para o e-mail dos 

responsáveis e serão disponibilizados no E-Class.  

➢ Incluso:  

• Ornamentação (decoração, painel, etc.) 
• 5 convites (os que desejarem mais, entre em contato com SOP) 

• Presente do aluno 

• Link com fotos selecionadas   

• Camiseta personalizada 
• Lembrança para professores 

• Livro escrito pelo aluno 

• Sorvete (para os alunos e convidados) 

 
➢ O QUE USAR NO DIA: 

• Aguarde maiores informações nos próximos comunicados. 

 

➢ BIOGRAFIA DO AUTOR 
Assim como todo grande autor, as crianças também ganham uma página 

com sua biografia no livro! E dedicamos esse espaço para um familiar 

participar com muito carinho, falando um pouco sobre a estrela literária.  

Baixe o aplicativo e realize seu cadastro:  

https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.estantemagica.simplificacao.app 

 

 
Lembramos a todos a importância da participação, pois seus filhos receberão um lindo 

certificado, confirmando sua aprendizagem na leitura e escrita. 

Qualquer dúvida entre em contato com a Profa. Denise no telefone: 2344-2399 

ou no e-mail: denise.santos@ucb.org.br, pois teremos o imenso prazer em atendê-
los. 

 
Atenciosamente, 

 
 

Profª Gildete Hereida  

     Diretora Geral 

Profª. Denise Gomes 

Coordenadora Pedagógica 
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