Teresina (PI), 14 de OUTUBRO de 2016.

COMUNICADO
SENHORES PAIS OU RESPONSÁVEIS
Conforme informamos anteriormente, realizaremos nossa 4ª GINCANA CULTURAL – MOVE 4.
Para tal, a participação de todos os alunos na realização das PROVAS e na TORCIDA é fundamental para o sucesso da atividade.
Existem PROVAS específicas para cada uma das séries, e para o 6º e 7º Ano serão realizadas:
1.
2.
3.
4.
5.

TEATRO DE FANTOCHES
TRAVA LÍNGUAS
BRINCANDO COM A MATEMÁTICA
BREAK DANCE (HIP HOP)
MOVE DAY (CORRIDA)

Também poderão participar das provas coletivas, como por exemplo, o MASCOTE da equipe, entre outras, sendo necessários ensaios para todas as atividades.
Para as PROVAS que acontecem fora da escola, a MOVE DAY, em 16.10.16, no horário
de 7h às 10h, na Avenida Raul Lopes (os alunos participantes da prova devem chegar à 6h30min)
e a GAME ZONE, em 11.11.16, a partir das 16h, no Shopping Rio Poty, é obrigatória a presença
das torcidas de cada equipe, onde os alunos devem estar acompanhados de um responsável.
Mais uma vez, agradecemos sua atenção e colaboração, nos colocando à disposição para
quaisquer esclarecimentos.
A DIREÇÃO
Comissão Organizadora – COG
Para a participação do (a) aluno (a) em PROVAS da gincana, solicitamos a autorização, através
do preenchimento e devolução do canhoto abaixo, até segunda-feira, 17.10.16. Os alunos que
participarão da MOVE DAY, devem levar o canhoto no DOMINGO, 16.10.16, para o local da prova.
_____________________________________________________________________________
Ciente, permito a participação do (a) aluno (a) _______________________________________,
_______ ANO, na PROVA ________________________________________________________.
Assinatura do (a) responsável: ____________________________________________________

COLÉGIO SECULUS
Porque o sucesso tem pressa
CNPJ: 10.337.152/0001 – 38
Fone: 3219 3550 – Rua São João Nº. 1100
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