LICEU PASTEUR
Liceu Franco-Brasileiro de São Paulo

Educação Básica
Média, Fundamental e Infantil
São Paulo, 28 de março de 2019
C07EB/2019

Atividades Recreativas
Duathlon Cooperativo – Corrida/Natação
Prezados Responsáveis e Alunos.
Convidamos todos os alunos do Jardim 2 da Educação Infantil e do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental para
participarem das Atividades que serão realizadas no dia 06 de abril, sábado, com início às 9h00 e término
previsto para as 12h00, com entrada pelo portão da Rua Diogo de Faria.
Os alunos deverão chegar com 15 minutos de antecedência e se dirigirem às quadras poliesportivas para não
prejudicar o início da programação.
Para atividade na piscina, será indispensável trazer touca, maiô/sunga, toalha e chinelo; para atividade no
campo, traje esportivo. Para agilizar as atividades os alunos deverão vir com maiô/sunga por baixo da roupa.
Os interessados em participar precisarão se inscrever, previamente, entregando a autorização, preenchida e
assinada pelo responsável, na Secretaria até 03 de abril, 4ª feira, impreterivelmente.
Se as condições climáticas não permitirem, as atividades serão suspensas.
A cantina estará aberta das 9h às 13h.

Neste sábado, a Atividade Complementar Facultativa de Futebol será suspensa. As aulas de Instrumento
serão normais.
Cordialmente,
Profs. de Educação Física

Coordenadores

Diretora Pedagógica

Age quod agis

Rua Mairinque 256 - CEP 04037.020 - SP - Telefone (11) 2344.9000
www.liceupasteur.com.br / mayrink@liceupasteur.com.br / twitter.com/Liceu_Pasteur / www.facebook.com/ColegioLiceuPasteur
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LICEU PASTEUR
Liceu Franco-Brasileiro de São Paulo

Educação Básica
Média, Fundamental e Infantil A U T O R I

Devolver até o dia 03 de abr, 4ª feira, para
os Professores de Classe.

CONFIRMAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES RECREATIVAS
Confirmamos a participação do(a) nosso(a) filho(a) ___________________________________________________
________________________,nº_____, turma _____________________, dia 06/04/2019, sábado, nas Atividades
propostas.
Nome do(a) responsável________________________________________________ que é ______do(a) aluno(a).
Assinatura do(a) responsável _________________________________________

SP, ______/_____/2019

Age quod agis

Rua Mairinque 256 - CEP 04037.020 - SP - Telefone (11) 2344.9000
www.liceupasteur.com.br / mayrink@liceupasteur.com.br / twitter.com/Liceu_Pasteur / www.facebook.com/ColegioLiceuPasteur

LICEU PASTEUR
Liceu Franco-Brasileiro de São Paulo

Educação Básica
Média, Fundamental e Infantil

São Paulo, 28 de março de 2019
C08EB/2019

Atividades Recreativas
Duathon Cooperativo – Corrida/Natação
Prezados Responsáveis e Alunos.
Convidamos todos os alunos do 6º ao 9º do Ensino Fundamental para participarem das Atividades que serão
realizadas no dia 06 de abril, sábado, com início às 9h00 e término previsto para as 12h00, com entrada pelo
portão da Rua Diogo de Faria.
Os alunos deverão chegar com 15 minutos de antecedência e se dirigirem às quadras poliesportivas para não
prejudicar o início da programação.
Para atividade na piscina, será indispensável trazer touca, maiô/sunga, toalha e chinelo; para atividade no
campo, traje esportivo. Para agilizar as atividades os alunos deverão vir com maiô/sunga por baixo da roupa.
Os interessados em participar precisarão se inscrever, previamente, entregando a autorização, preenchida e
assinada pelo responsável, na Secretaria até 03 de abril, 4ª feira, impreterivelmente.
Se as condições climáticas não permitirem, as atividades serão suspensas.
A cantina estará aberta das 9h às 13h.

Neste sábado, a Atividade Complementar Facultativa de Futebol será suspensa. As aulas de Instrumento
serão normais.
Cordialmente,
Profs. de Educação Física

Coordenadores

Diretora Pedagógica

Age quod agis
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LICEU PASTEUR
Liceu Franco-Brasileiro de São Paulo

Educação Básica
Média, Fundamental e Infantil A U T O R I

Devolver até o dia 03 de abr, 4ª feira, para
os Professores de Ed. Física.

CONFIRMAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES RECREATIVAS
Confirmamos a participação do(a) nosso(a) filho(a) ___________________________________________________
________________________,nº_____, turma _____________________, dia 06/04/2019, sábado, nas Atividades
propostas.
Nome do(a) responsável________________________________________________ que é ______do(a) aluno(a).
Assinatura do(a) responsável _________________________________________

SP, ______/_____/2019

Age quod agis
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