
 
Com. 007/2019                                                                                     Gravataí, 14 de Março de 2019. 

 

Senhores pais e responsáveis (alunos do Pré 4), 

 

Todos nós gostamos de comemorar aniversário, cantar parabéns, apagar as velinhas e dar abraços. As crianças 

gostam ainda mais, por isso faremos a comemoração de aniversário de todos os alunos durante o ano. Será nos 

meses de abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro e dezembro (os alunos que fizeram aniversário nos 

meses de janeiro, fevereiro e março estarão comemorando junto no mês de abril e os de novembro comemoram 

em dezembro). 

Conforme foi informado na primeira reunião de pais, a cantina do Colégio fornecerá o kit festa com torta, salgados, 

doces e suco. A data de cada festinha será informada, com antecedência, pela professora via agenda. 

O pagamento poderá ser feito à vista com desconto ou parcelado em 8 vezes sem desconto. 

▪ A vista – R$ 90,00 até o dia 10/04 

▪ Parcelado em 8 X – R$ 13,00 até o quinto dia útil de cada mês correspondente as festas. 

O acerto deverá ser feito na tesouraria do Colégio ou poderá ser enviado pelo aluno dentro de um envelope a/c da 

tesouraria.  

Estamos enviando também a tabela de preços da cantina e o telefone para contato 98204-2444 – Mauro. 
 

Calzone assado – 4 queijos, brócolis, carne de soja, choco, pizza 5,50 

Empanado – 4 queijos, choco, brócolis 5,50 

Pão de queijo – mineirinho 4,00 

Pizza média – milho, mussarela, marguerita, choco 5,00 

Crepe – queijo com orégano, choco 4,00 

Meio xis - pão, maionese, queijo, alface, tomate, ovo cozido, milho e ervilha 5,50 

Xis – pão, maionese, queijo, alface, tomate, ovo cozido, milho e ervilha  10,00 

Sanduiche natural – pão, maionese, queijo, alface, tomate 5,50 

Hamburguer – pão, queijo,  bife vegetal, alface, tomate, molho 5,50 

Suco copo 300 ml  3,50 

Suco caixa – Maratá 3,50 

Suco lata – Dell Valle  5,50 

Frutas picadas – copo 250 ml (frutas da época) 3,00 

Salada de frutas – 350 ml (frutas da época) 5,00 

Bolo – choco, cenoura, laranja  4,00 

Bolacha clube social 1,00 
 

Contamos com o seu apoio. 
 
Cordialmente, 
 
 
                      Mailize Fernandes                                                                              Laureci Bueno do Canto 
           Orientadora/Coordenadora                                                   Diretor 


