
 

 
Natal, 28 de julho de 2022. 

 
Senhores Pais e/ou Responsáveis, 
 
O Colégio Marista de Natal valoriza e reforça a importância da família, presente e compartilhando oportunidades 

inesquecíveis para a memória afetiva das crianças. Na oportunidade de vivenciar um dia festivo em comemoração ao “Dia 
dos Pais”, convidamos o papai, ou o vovô, ou o padrinho, ou o titio, ou ainda aquele que desenvolve o importante papel 
de referência em sua vida, para, neste ano, fazermos uma programação do Dia dos Pais diferenciada, com o tema: “Fim 
de tarde com o papai!”. 

Com o desenvolvimento desse momento, nossa proposta é a de colecionarmos vivências as quais resgatem afeto, 
partilha, escuta, sorrisos, para que, assim, possamos consolidar memórias afetivas entre família e escola.  

Para tanto, informamos que o nosso fim de tarde será no Espaço Di Trento, em uma linda área verde. Já pensou: 
pai e filho em um Piquenique, para juntinhos curtirem um fim de tarde diferente?  

Escolha sua cesta, recheie-a com alimentos, bebidas e guloseimas de sua preferência. Convide a mamãe e os 
irmãozinhos para também fazerem parte desse momento, em um espaço lindo, que nos inspirará a vivermos um grande 
dia em família. 

• Local: Espaço Di Trento (estrada para Pium, 214 - Nísia Floresta) 

• Data: 20/08 – Educação Infantil e 1º ano Ensino Fundamental Anos Iniciais 
                 21/08 – 2º ao 5º ano Ensino Fundamental Anos Iniciais 

• Horário: 16h às 19h 

• Evento: Piquenique, apresentações dos estudantes, espaço para fotos e atração musical.  

• Valor de R$ 80,00: entrada no evento e kit surpresa para o papai. 

 
INFORMAÇÕES IMPORTANTES: 

• As famílias deverão trazer sua cesta de piquenique e sua toalha, contendo suas guloseimas preferidas e sucos 
e/ou água. 

• Os pais e filhos devem usar roupas leves e confortáveis. 

• O espaço não possui ponto de vendas de alimentos, por isso, a importância de não esquecer sua cesta. 

• O espaço possui estacionamento. 

• Para uma maior organização, sugerimos as cores abaixo para os pais e filhos das seguintes turmas: 
 

Série cor  Série cor 

Maternal III Amarelo  2º ano EFAI Vermelho 

1º ano EI Verde  3º ano EFAI Verde 

2º ano EI Azul  4º ano EFAI Azul 

1º ano EFAI Vermelho  5º ano EFAI Branco 

Aguardamos todos nesse evento. O Piquenique será uma vivência especial. Viva esse momento feliz juntinho do 
seu filho (a)! 

 
Atenciosamente, 

 
 
 

Ir. Luiz André da Silva Pereira 
Diretor 

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

Preencha, destaque e devolva à coordenação  

 
Eu,_________________________________________________________________________________, responsável 

pelo/a aluno/a _______________________________ série/ano________________, participarei do evento em 

comemoração ao Dia dos Pais “Fim de tarde com o papai!”, que acontecerá na data _____/08/2022 (informar dia conforme 

série de seu/sua) filho/a), das 16h às 19h, no espaço Di Trento. 

 
 

 
_____________________________________ 

Assinatura do Pai ou responsável 

 
____________________________________ 

Telefone 
 

 

 

 
 

COMUNICADO 035/DIR 


