
 

                   
 

                                                                                                                                        

          Queridos Pais e/ou Responsáveis                                                       
                                                

Com o objetivo de promover uma atividade diferente que visa integrar a comunidade 
escolar de forma lúdica e criativa, buscando a sociabilização, formação, desinibição, 
congraçamento, informação, diversão, divulgação cultural e assistência social, nos dias 10 e 
11 de outubro, teremos a nossa GINCANA OMEGA KIDS. 

 

DATA Gincana Animada OMEGA KIDS/Orientações 
 

10 e 11/10 
(quinta e sexta-feira) 

 
 
 

 
a) A criança deverá vir com a camisa da cor da equipe e bermuda ou short 
da escola. O uso do tênis é obrigatório; 
 
b) A criança deverá trazer o lanche normalmente; 
 

  c) Não precisa trazer mochila e material escolar; 

  d) Missão doação - aviso em anexo; 

e) Atividades que exigem roupas/fantasias não se faz necessário a compra. 
 

Além de toda programação preparada para nossas crianças, cada uma receberá uma 

BANDANA da cor de sua equipe para utilizar nos dias da gincana e uma LEMBRANÇA!  

 O investimento para participar de toda a programação será de R$ 35,00 (trinta e cinco 

reais).  

 O LINK para a inscrição pode ser localizado no site www.escolaomega.com.br (assim que 
entrar no site, clicar na foto do dia das crianças para fazer a inscrição) ou no e-mail enviado 
para todos os responsáveis. 

 

O prazo para INSCRIÇÃO será até dia 20/09/2019, IMPRETERIVELMENTE, para  
confecção das lembranças. 

 
A programação acontecerá dentro do horário normal de aula. Cada turma terá o seu 

momento para as devidas atividades de forma organizada pela Equipe Pedagógica. 
 

INCENTIVE SEU (SUA) FILHO (A) A PARTICIPAR: SERÁ UM EVENTO 
FANTÁSTICO! 

 

Atenciosamente, 
Equipe Omega 

Salvador, 02 de setembro de 2019. 
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