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Salvador, 12 de julho de 2018 
 
Senhores Pais e/ou Responsáveis,  
 

Sabemos como é importante para a formação pessoal das nossas crianças o contato com seus avós. Diante do 

valor que eles têm na vida da família, não podemos deixar essa data passar com um simples “Feliz Dia dos Avós!”. Sendo 

assim, é com muita alegria que anunciamos o “SHOW DOS AVÓS”, evento que carinhosamente preparamos para 

homenageá-los. 

 

O evento acontecerá no dia 26 de julho, 10h, no auditório do Colégio.  

 

Os avós poderão fazer apresentações para as crianças da maneira que desejar: contando histórias, cantando 

músicas, recitando poemas, fazendo mágica ...  Vale ressaltar que as apresentações deverão ter, no máximo, 3 minutos 

de duração.  

 

Gostaríamos de salientar que é compreensível a possibilidade de alguns avós não desejarem se apresentar. 

Estes, poderão estar presentes assistindo às apresentações junto com seu(sua) neto(a). 

 

Para que possamos realizar esse evento com êxito, solicitamos que enviem, até o dia 19/07, a ficha 

junto com o investimento para a lembrança (chaveiro de almofada), R$ 8,00 (oito reais) cada. 

 

Desde já, agradecemos a colaboração e a participação de todos. 

 

Atenciosamente, 

 

Eveline de Souza Fernandes 

Coordenação Pedagógica 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Preencher a ficha abaixo e devolvê-la, com o investimento, até o dia 19 de julho. 

 
 
Nome do aluno: ___________________________________________    Série: ______    Profª: _________________ 

 

Vou participar com apresentação (     )      Vou participar sem apresentação (     )     Não vou participar (     ) 

 

Nome do(a) avô(ó) que irá se apresentar:  _____________________________________________________________ 

 

Tipo de apresentação que irá fazer:  __________________________________________________________________ 

 

Lembramos que todo material necessário para a apresentação deverá ser trazido pela família. 

 

QUANTIDADE DE LEMBRANÇAS: 

(   ) 1 lembrança – R$ 8,00    (   ) 2 lembranças – R$ 16,00 

(   ) 3 lembranças – R$ 24,00   (   ) 4 lembranças – R$ 32,00 

 

___________________________________________________ 

Assinatura do responsável 

 

 

Vovô e vovó, 
 

“Guardam no olhar e na pele as marcas de toda uma vida. Guardam em si uma 
infinidade de conhecimentos que nos transmitem, é com eles que aprendemos. 

Aprenderam a lidar com as "feridas" de uma forma admirável. Dão-se 
intensamente em cada dia... Devolver-lhes o amor é o mínimo que podemos fazer. 

Tanto para dizer que faltam as palavras...” 
Blue Shell 

 

 

http://www.colegiosoledade.com.br/
http://pensador.uol.com.br/autor/blue_shell/

