XXVII Festa de São Mauro – Heranças
São Paulo, 02 de outubro de 2018.
Prezados pais ou responsáveis,
Gostaríamos de convidá-los a participar da nossa XXVII Festa de São Mauro – Heranças,
que será realizada no dia 06 de outubro (sábado).
Cada aluno receberá três convites individuais da festa, que é para a entrada de si próprio e
mais dois acompanhantes (para os pais ou parentes), em uma das apresentações do dia (manhã, ou
tarde, ou noite). Obs.: os alunos receberão o convite individual para a apresentação da qual fazem
parte.
Os convites individuais deverão obrigatoriamente ser entregues na entrada da festa, no dia.
Convites extras individuais podem ser comprados na Secretaria, até o dia 05/outubro, pelo
valor de R$5,00, válido para a entrada em uma das apresentações.
Quem deseja assistir a mais de uma apresentação, precisará adquirir os convites individuais
extras.
ATENÇÃO: Não serão vendidos convites extras no dia. Pedimos que se organizem para
adquirir os convites necessários até o prazo estipulado, para que possamos organizar
adequadamente as acomodações para todos os convidados.
Os horários das apresentações serão:
- 10h00: Mater Africa – Educação Infantil (Delta, Gama, Beta e Alfa) e 1º ano do
Fundamental
- 15h00: Terra Brasilis – 2º ao 5º ano do Fundamental
- 19h00: Omnis Terrae – Noite de Gala - 6º ao 9º ano do Fundamental e Ensino Médio
Os alunos participantes de cada apresentação devem chegar com 30 minutos de
antecedência, a não ser nos casos em que solicitações específicas sejam feitas pelos professores
responsáveis.
Lembramos que, sendo a Festa de São Mauro uma atividade oficial do nosso colégio,
aplicam-se as normas de roupas constantes do Regimento Interno, impresso nas primeiras
páginas da Agenda Escolar.
O traje das festas da manhã e da tarde é de passeio. A festa da noite, apenas para adultos ou
crianças a partir de 11 anos completos, é uma Noite de Gala, exigindo terno para os homens e
vestido de noite para as senhoras e moças. Após a apresentação da noite será servido um pequeno
coquetel.
Quaisquer dúvidas podem ser tratadas com a Coordenação (coordenacao@saomauro.org.br)
ou Secretaria (secretaria@saomauro.org.br) .
Cordialmente,
Denise Tadelle

Dep.: Coordenação Pedagógica

