
 

 
Natal, 04 de agosto de 2022. 

 
Srs. Pais, e/ou responsáveis, 
 
O dia dos pais, intitulado “Um fim de tarde com o papai”, o qual foi informado aos senhores por meio 

do Comunicado 035, com envio em 27 de julho, será comemorado no dia 20 de agosto e 21 de agosto, 
conforme tabela abaixo.  

Diante disso, para esse evento, reforçamos a importância da confirmação da presença dos 
responsáveis, como também da informação sobre a quantidade de familiares que participarão da 
referida comemoração ATÉ O DIA 10 DE AGOSTO, data de vencimento do boleto do valor da entrada.  

Ainda, para uma melhor organização do nosso fim de tarde, comunicamos que as pulseiras de acesso 
ao Di Trento estarão à disposição no período de 15/08 até 19/08.  

 
A seguir, informações gerais sobre “Um fim de tarde com o papai”: 
 

• Local: 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. 

 
Entendendo a importância da família e da escola na construção de memórias afetivas dos nossos 

educandos, contamos com a presença de todos, pedindo a Deus que nos proteja e ilumine em nossa 
caminhada educativa e cristã.  

 
Atenciosamente, 

 
 
 

Ir. Luiz André da Silva Pereira 
Diretor 

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

Preencha, destaque e devolva à coordenação ATÉ 10 DE AGOSTO 

 
Eu,___________________________________________________________________________________, 

responsável pelo/a aluno/a _______________________________ da série / do ano________________, 

participarei do evento em comemoração ao Dia dos Pais: “Um Fim de tarde com o papai!”, juntamente com 

mais __________________ participantes (informar quantidade de participantes), 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 036/DIR 


