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Teresina, 30/10/2017 

 
Do: Colégio Pro Campus Criança 
Para: Senhores Pais/Responsáveis. 

Ref.: Festival de Talentos 2017 – 1° ao 5° Ano 
 
COMUNICADO Nº 153/2017 

 

Senhores Pais/Responsáveis, 

Mais um fim de ano se aproxima e, como é de costume, vamos realizar uma Festa de Encerramento 
inesquecível, que terá como tema “SEMEANDO E CULTIVANDO VALORES PARA UM COTIDIANO DE PAZ” , 
partindo sempre das experiências vivenciadas durante este ano por nossos estudantes compartilharemos no 

Festival de Talentos 2017, uma amostra dos valores e atitudes como: respeito, solidariedade, justiça, 
responsabilidade, cooperação, tolerância, paz, entre outros, desenvolvidos nas diversas áreas por nossos alunos.  

Para a apresentação do Festival de Talentos 2017, os alunos poderão demonstrar suas atitudes culturais 

através de: música, dança, recital de poesia e paródia, faz-se necessário preencher a ficha de inscrição em 
anexo. 

Veja os critérios para participação do Festival de Talentos 2017: 

 As apresentações podem ser individuais ou em grupos;  
 Não poderão ser apresentadas danças sensuais e nem usar roupas inadequadas para a faixa etária ; 

 As músicas apresentadas não deverão abordar conteúdo impróprio para a faixa etária e também duplo 
sentido; 
 As paródias e poesias deverão de preferência abordar o tema “SEMEANDO E CULTIVANDO VALORES 

PARA UM COTIDIANO DE PAZ”, ou qualquer valor trabalhado durante o ano. 
A criança juntamente com sua família deverá escolher uma das categorias citadas e serão responsáveis pela 

organização de sua apresentação, roupa e ensaio. 

Finalizando o Festival de Talentos, teremos uma apresentação com a participação de todos os alunos. 
Para viabilizar a realização deste evento será necessária a contribuição no valor de  R$ 20,00. Essa taxa só 

será aceita até o dia 10 de novembro.  

Reserve essas datas em sua agenda:  
14/11 – 18h30 – turmas do 2º e 3º ano manhã. 

17/11 – 18h30 – turmas do 1º ano manhã. 
18/11 – 17h30 – turmas do 1º ao 4º ano tarde e 20h30 – 4º e 5º ano manhã e 5º ano tarde. 
 

Atenção! Na segunda-feira, 27 de novembro os alunos deverão voltar à escola para pegar o resultado final. 
Serão entregues os boletins, as avaliações e a lembrança. Observe o horário:  

Manhã das 8h30 às 11h                              

Tarde das 14h30 às 17h 
    
Pedimos que assinem dando ciência. _____________________________________________ 

 

Atenciosamente, 
Coordenação Pedagógica 

 
 

Para um melhor acompanhamento do aluno, baixe em seu celular o aplicativo ESTUDECADES e receba 

instantaneamente informações relevantes do seu(sua) filho(a).  

“A paz está na boa educação.” 

 


