
  
   

Salvador, 09 de Julho de 2019. 

 

Ref.: Noite de Autógrafos-1º ano-Ensino Fundamental   
    
 Srs. Pais e/ou Responsáveis, 
 O Evento de encerramento do 1º ano do Ensino Fundamental tradicionalmente 

conhecido como Noite de Autógrafos, neste ano de 2019 terá como tema 

“BRINCADEIRAS DE CRIANÇA”. O evento recebeu este nome devido a grande relevância do processo 

de construção da escrita e apropriação da leitura, momento cheio de novidades e descobertas, que devem 

ser espontâneas e leves como as crianças ao brincar, construir e se descobrir. 

 O evento da “Noite de Autógrafos” acontecerá no Colégio Omega, Teatro Lizete Ribeiro, às 18h30min 

e o evento festivo será na quadra poliesportiva, nas datas a seguir:  
 

11 de Dezembro 2019:  1º Ano B  Matutino 

12 de Dezembro 2019:  1º Ano A  Matutino  

13 de Dezembro 2019:  1º Ano A Vespertino  
 

Para o evento será necessário:  

1) Traje: MENINAS: Vestido na cor ROSA BEBÊ curto rodado;   

               MENINOS: Bermuda social preta, camisa manga curta na cor AZUL BEBÊ e suspensório preto  

2) Cada família terá direito a uma mesa com 08 cadeiras (não serão colocadas cadeiras extras).  

3) Os convites serão enviados uma semana antes do evento, sendo que cada criança terá direito a 08 

(oito) convites individuais.  

4) O buffet (salgados, doces e bebidas) é de responsabilidade da Família (não está incluso na taxa) 

5) A confirmação de participação na Noite de Autógrafos deverá ser entregue á SUPERVISÃO DE 

EVENTOS até o dia 30 de julho, IMPRETERIVELMENTE e efetuado pagamento no SETOR 

FINANCEIRO. (Podendo ser parcelado no CARTÃO DE CRÉDITO EM ATÉ 4 VEZES) 
 

 A participação é opcional e solicitamos observação ao prazo de devolutiva, confirmando ou não, pois 

precisamos repassar o quantitativo de alunos para a empresa responsável pela organização do evento.  

 O investimento é de R$ 390,00 por aluno, incluindo: decoração completa da festa e do teatro; aluguel 

de mesas, cadeiras, toalhas, arranjos de flores; tapete vermelho, púlpito, placa de identificação das 

mesas (totem), iluminação cênica, chuva de prata, diploma, DJ e FOTÓGRAFO com cobertura completa 

do evento e CD que será entregue. 

 Caso exista pouca adesão de pais em algum dos dias informados acima, a escola poderá redefinir as 

datas.  

      Esperamos que todos os alunos possam desfrutar desse momento tão importante, que dará início a 

muitas conquistas!  

Nossa reunião para tratarmos sobre esse momento, acontecerá no dia 15 de julho às 8h, no 

auditório do colégio Omega. 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONFIRMAÇÃO até dia 30 de julho – NOITE DE AUTÓGRAFOS 
 

O(a) aluno(a) ___________________________________________, do 1º Ano da turma _______ do 

turno_______,  (   ) participará / (   ) não participará  da Noite de Autógrafos 2019, no Colégio Omega.  

 
Em caso de participação: (     ) Pagamento até  30 de julho  no cartão de crédito em  4 X  sem juros                                 
                                                     (04 parcelas  no valor de 97,50 cada) 
 
 

             

Assinatura do Responsável                                                          Telefone para contato 
 

 

Atenciosamente,  
Supervisão de Eventos 
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