
  

 

Srs Responsáveis,  

No dia 07 de Setembro é comemorado o dia da 
Independência do Brasil, A comemoração da 
“SEMANA DA PÁTRIA”, representa uma 
importante fonte de estímulos ao civismo, 
propiciando assim, a oportunidade de formar na 
criança o conceito de Pátria, atitude de respeito 
aos símbolos do Brasil; desenvolvendo a 
compreensão do passado histórico e da significação 
da data.  

Todas às segundas-feiras os alunos de todos os segmentos são expostos a uma rotina para 
o momento do hino Nacional, onde explicamos sobre sua importância e aspectos relevantes 
como postura e respeito.  

Para valorizamos ainda mais essa data, teremos um lindo desfile no dia 06 de setembro 
com uma banda de sopro da Aeronáutica na semana da Independência do Brasil. Os nossos 
alunos darão a volta na redondeza da escola, porém, teremos toda segurança com a 
presença dos funcionários da escola. 

Neste dia os nossos alunos podem usar uma blusa nas cores (verde, amarelo ou azul), cores 
que representam a bandeira do nosso País, porém o short deverá ser o da farda. 

Para a saída dos alunos necessitamos da autorização das famílias, e para isso será 
necessário enviar o canhoto abaixo até: 03/09/2019 (terça-feira) para termos um 
controle da quantidade de alunos. 

................................................................................................................................................                                                                                              
AUTORIZAÇÃO 

Entregar o canhoto assinado à coordenação até dia 03/09/2019  
(terça-feira) 

 
 

Nome do Aluno (a): ________________________________ANO _______(Matutino) 

(      )  AUTORIZO o meu filho a participar do desfile no dia: 06 de Setembro-2019 

(      )  NÃO AUTORIZO o meu filho a participar do desfile no dia: 06 de Setembro/2019                      
 

______________________________________________ 
Assinatura do responsável 

 

Salvador, 28 de Agosto 2019 
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