Comunicado n.º 54

Curitiba, 14 de agosto de 2018.
Prezados Pais e Estudantes,

Assunto: Camiseta do Projeto Interdisciplinar IX MOVIARTE - Mostra Vicentina de Arte
O Colégio Vicentino São José está desenvolvendo o Projeto Interdisciplinar IX MOVIARTE
- Mostra Vicentina de Arte, IN MOTION.
O Projeto, nesse ano, buscou na História da Humanidade as grandes invenções do homem e
suas implicações no desenvolvimento da espécie humana.
A partir dos ícones que estão sendo estudados, foi criada uma camiseta especial, que poderá
ser usada como uma peça do uniforme e, principalmente, na semana da organização do evento e no
dia 27 de outubro, sábado letivo, quando o Evento estará aberto a toda comunidade.
Para aquisição da camiseta, pedimos a gentileza de preencher a Ficha que segue e encaminhála para o Material Pedagógico com Sra. Jucelia, juntamente ao respectivo valor. A camiseta será
confeccionada em malha (fio 30), na cor preta com serigrafia em prata. A numeração corresponde à
mesma do uniforme escolar.
Pais e familiares também poderão adquirí-la.
O pedido poderá ser realizado no período de 15/08 a 10/09/2018 (2ª feira), mediante
pagamento à vista em dinheiro ou com cheque.
TABELA DE NUMERAÇÃO E PREÇOS
- 04, 06 e 08 = R$ 28,00
- 10, 12 e 14 = R$ 30,00
- P/M/G = R$ 33,00
- GG/XGG = R$ 35,00

O layout está disponível no site e nos murais do colégio.

IMPORTANTE: Por uma questão logística, informamos que a partir de 11/09/2018 (3ª feira),
NÃO serão mais aceitas encomendas. Outras informações com as respectivas Coordenações
Pedagógicas.
Atenciosamente,
________________
Ir. Edith Zinkowski
Direção
Camisetas do Projeto Interdisciplinar – IX MOVIARTE 2018

--------------------------------------devolver até dia 10/09/2018 (2ª feira) no Material Pedagógico.
FICHA DE SOLICITAÇÃO DA CAMISETA DO PROJETO - IX MOVIARTE
Mostra Vicentina de Arte
ESTUDANTE: _________________________________________________________________
Ano/Turma: ________________ Turno:__________________ Valor: R$___________________
* MARQUE COM X A NUMERAÇÃO DESEJADA:
( ) Nº 4
( ) Nº 6
( ) Nº 8
( ) Nº 10
( )P
( )M
( )G
(

( ) Nº 12
( ) Nº 14
) GG
( ) XGG

Camiseta dos PAIS/RESPONSÁVEIS: (nome): ______________________________________
TAMANHO (S): _________________________________ Valor: R$____________________
Ass. dos pais e/ou responsáveis: ______________________/_________________Data: ___/___/18

