CEAI – CENTRO DE ESTUDO E APRENDIZAGEM INTEGRAL.
CE 028/17

Prezados Senhores,
Estamos nos aproximando do dia das mães e nossos alunos estão muito entusiasmados, fazendo seus trabalhinhos
e mimos para mamãe, ou para quem a representar na família. Na sexta-feira, dia 12/05/2017, estarão levando o
brinde para mamãe, àqueles que autorizaram sua confecção.
Como já é do conhecimento de todos, o CEAI realiza a Festa da Família em alusão ao dia nacional da família
(15/05). Esta comemoração tem por objetivo homenagear a mamãe (dia das mães); o papai (pelo dia do pai); e/ou
outros membros da família. Atentem abaixo às informações necessárias para esse grande espetáculo, com o tema:
“The Beatles” para as turmas de maternal Baby ao jardim II:


Horário de início: 18h / Data: 20/05/2017(sábado)/ Local: NIPO (Associação Pan Amazônia Nipo
Brasileira)
 Ingressos: A escola estará rateando as despesas do espetáculo, através da venda dos ingressos, que estarão
disponíveis na escola, a partir do dia 09/05/2017, terça-feira, a R$ 30,00 (trinta reais) por pessoa. Serão
disponibilizados 2 (dois) ingressos por família, com exceção do(a) aluno(a) a fim de que possamos incluir as
turmas do Jardim II, nesse dia.
Trajes por turma:


Maternal Baby A/C (Professora Nayara):
Meninos e meninas: Camiseta de malha com manga “Tal mãe, tal filho”, “Tal pai, tal filho” à venda no site
aluno e cia, calça jeans e calçado à escolha
 Maternal I A/D (Professora Carla Coelho):
Meninas: Saia jeans Camiseta de malha com manga(qualquer cor), jaqueta jeans e calçado à escolha.
Meninos: Bermuda jeans, Camiseta de malha com manga(qualquer cor), jaqueta jeans e calçado à escolha.
 Maternal I B/E (Professora Luciane):
Meninas: Short jeans, Camiseta de malha com manga branca e calçado à escolha.
Meninos: Bermuda jeans, Camiseta de malha com manga, branca e calçado à escolha.
Obs: Será confeccionado um sol no valor de R$2,00 e entregue aos senhores para ser aplicado na
frente da camiseta dos alunos (as).
 Maternal I C/F (Professora Priscila): Segue modelo dia 04/05
 Maternal II A/D (Professora Inez): Segue modelo dia 04/05
 Maternal II B/E (Professora Bia):
Meninas: Mini saia jeans com jaqueta sem manga e Camiseta de malha com manga por dentro na cor
vermelha. Calçado à escolha.
Meninos: Calça jeans com jaqueta sem manga e Camiseta de malha com manga por dentro na cor vermelha.
Calçado à escolha.
 Maternal II C/F (Professora Karla Santos/ Eliete):
Meninas e meninos: Bermuda ou short jeans, Camiseta de malha com manga amarela e suspensório preto.
 Jardim I A/C (Professora Néia): Segue modelo dia 04/05
 Jardim I B/D: (Professora Cris Conte): Segue modelo dia 04/05
 Jardim II A/C (Professora Silvana/ Luciana):
Meninos e Meninas: Calça jeans, Camiseta de malha com manga, branca, jaqueta jeans e sapato à escolha
 Jardim II B/D (Professora Regiane):
Meninos e Meninas: Bermuda ou short jeans, Camiseta de malha com manga, vermelha, jaqueta jeans,
sapato à escolha
Informações importantes!!!
 Participem Senhores, precisamos de vocês para o nosso espetáculo ficar mais bonito.
 Campanha Mamãe Solidária: Doações de toalhas de banho, caixinha de chocolate e
roupinha de recém-nascido, para contribuir com o dia das mães da pastoral dos idosos
da Paróquia de São José e Santa Casa de Misericórdia.

Equipe CEAI !

MODELO PROFª PRISCILA: Cor azul (tecido à escolha)

Sapato preto estilo boneca,
scarpin ou sapatilha

Sugestão de calçado: Tênis
ou outro à escolha.

MODELO PROFª PRISCILA: Cor azul (tecido à escolha)

Sapato preto estilo boneca,
scarpin ou sapatilha

Sugestão de calçado: Tênis
ou outro à escolha.

MODELO PROFª INEZ

Jaqueta jeans ou
de couro

Manga 3/4

Tecido à escolha na
mesma cor da estamparia
Calça jeans clara

Bota cano longo ou curto
na cor preta ou branca

Sapato estilo
Mocassim

_______________
MODELO PROFª INEZ

Manga 3/4

Jaqueta jeans ou
de couro

Tecido à escolha na
mesma cor da estamparia
Calça jeans clara

Bota cano longo ou curto
na cor preta ou branca

Sapato estilo
Mocassim

_______________

MODELO PROFª NÉIA

Meninas: Vestido preto de bolinha branca, sapato estilo boneca preto.
Meninos: Calça comprida jeans, blusa branca de manga longa, colete preto e gravata de
bolinha branca.

MODELO PROFª NÉIA

Meninas: Vestido preto de bolinha branca, sapato estilo boneca preto.
Meninos: Calça comprida jeans, blusa branca de manga longa, colete preto e gravata de
bolinha branca.

MODELO PROFª CRIS CONTE

Bolero preto com
bolas brancas
Calça jeans e jaqueta
jeans e camiseta
branca

Saia franzida preta
de bolas brancas

Sapato preto estilo
boneca, scarpin ou
sapatilha

MODELO PROFª CRIS CONTE

Bolero preto com
bolas brancas
Calça jeans e jaqueta
jeans e camiseta
branca

Saia franzida preta
de bolas brancas

Sapato preto estilo
boneca, scarpin ou
sapatilha

