Circular 01/2018 – EI e EFI - Coordenação Pedagógica
Assunto: Comemoração dos aniversários no Colégio Pio XII
Belo Horizonte, 01 de fevereiro de 2018.

Orientações para a comemoração dos aniversários no Colégio Pio XII
Os Pais/Responsáveis que desejarem comemorar o aniversário de sua criança no Colégio Pio XII deverão seguir
as seguintes orientações:
1 – Agendar o dia da festa com antecedência mínima de uma semana. O agendamento deverá ser feito, diretamente, com
a auxiliar de coordenação (Regina) durante a semana, de 14h as 17h;
2 – A comemoração da festa acontecerá no horário do recreio com a duração máxima de 25 minutos. A organização
do local será realizada por funcionários do colégio, portanto solicitamos que não enviem painéis e adornos
que demandem tempo maior para a organização do espaço;
3 – A festa será para os colegas de turma e professores. Caso a criança deseje convidar colegas de outra sala, o
convite deverá ser extensivo a todas as crianças da turma, exceto no caso de irmãos.
4- Será permitido o envio de convites personalizados e entrega de lembrancinhas após a festa, para todas as
crianças.
5 – Os doces, salgados e refrigerantes deverão estar na escola no horário da entrada, juntamente com os copos,
guardanapos, pratinhos e talheres descartáveis para não haver atrasos e tumulto na rotina do Colégio. A entrega deverá
acontecer na portaria da Educação Infantil.
6- O Colégio Pio XII se responsabilizará apenas por comemorações de aniversários que ocorrerem dentro do colégio. Os
aniversários que ocorrerem após as aulas, é de responsabilidade dos pais e/ou responsáveis, buscarem na porta do colégio e
entregar para os pais ou responsáveis do aniversariante. Não podemos também nos responsabilizar por trocas de roupas
para a participação em aniversários externos.
7 – A fim de se evitar o desperdício, segue a lista com doces e salgados da preferência das crianças:
- Pão de queijo;
- Coxinha;
- Empada;
- Pastelzinho;
- Brigadeiro;
- Bolo de chocolate ou morango;
Com esses procedimentos, acreditamos que podemos fazer da comemoração de aniversário um momento
agradável e divertido. As famílias podem fazer a opção do envio dos Kits já montados, nestes casos, enviar um Kit
para cada criança.
Favor preencher os campos abaixo, destacar e entregar para a auxiliar de coordenação (Regina).
Agradecemos o apoio.
Equipe do Colégio Pio XII
Horário do Recreio: ________________ Quantidade de alunos: _______
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA A COMEMORAÇÃO DOS ANIVERSÁRIOS NO COLÉGIO PIO XII
Preenchido pela família do (a) aluno (a)
Eu, ___________________________________________________, estou ciente das orientações para a comemoração
dos aniversários no Colégio Pio XII.
Nome do (a) aluno (a) aniversariante:___________________________________________
Turma: ___________________ Professora:____________________________________
Data da comemoração: ____/____/_____
Convidar outra turma para a comemoração? ( ) Sim ( ) Não Qual turma? __________

