
 

                   
 

                                                                                                                                        

          Queridos Pais e/ou Responsáveis                                                       
                                                

Nossa programação está maravilhosa com dias de muita diversão! 
Com o objetivo de promover lazer educativo, cultura e sociabilidade, nos dias 07, 09 e 11 de 
outubro, teremos a cada um desses dias da semana, uma atividade diferente. Segue cronograma das 
atividades que acontecerão: 

 
     DATA ATIVIDADES ESPECIAIS 

 
07/10 

(segunda-feira) 
 

 TEATRO: O  PATINHO  FEIO - Direção  GUTO VELOSO 
a) Trazer mochila e material escolar. 
b) A criança deverá trazer o lanche normalmente. 

 

09/10 
(quarta-feira) 

 
 
 

BRINQUEDOS INFLÁVEIS  
a) A criança deverá vir para a escola com roupa de banho por baixo do uniforme e 
trazer: toalha de banho, roupa íntima e escova ou pente. Neste dia poderá vir de chinelo. 
b) A criança deverá trazer o lanche normalmente. 
c) A escola fornecerá pipoca. 
d) Não precisa trazer mochila e material escolar. 

11/10 
(sexta-feira) 

BAILE  ENCANTADO OMEGA KIDS 
   a) Realizaremos um Pic Nic na Escola com brincadeiras e muita música com Professor  
   e animadores. 
   b) Traje: FANTASIA.  
   c) Lanche: A criança deverá trazer prato de doce ou salgado para o nosso Pic Nic.  
   (A professora irá sinalizar na agenda o que cada aluno deverá trazer).  
   d) Não precisa trazer mochila e material escolar. 

 
Além de toda essa programação preparada para nossas crianças, cada uma receberá 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 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. 
Nos dias 08 e 10 de outubro (terça e quinta-feira)  as turmas do 1º Ano terão aula  NORMAL  

 
 

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

Atenciosamente, 
 
Equipe Omega   

Salvador, 02 de setembro de 2019. 
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