
 
 

 
 

Esteio, 10 de dezembro de 2018 
Comunicado nº 114/2018 

 
Estimadas famílias! 

 
O show de Natal está se aproximando, e para termos uma melhor organização, estamos 

enviando algumas orientações a serem seguidas no dia: 
 

- Os alunos deverão vir de casa vestindo o figurino conforme solicitado no comunicado anterior, 
(Avental e Acessório de braço de acordo com o combinado com as professoras, Cabelo 
Meninas: Preso com acessórios na cor amarela, Cabelo Meninos: Com gel e spray amarelo). 
- Os alunos deverão estar na escola às 20h30min. 
- O ponto de concentração para o Show de Natal dos alunos da Educação Infantil, nas duas noites 
de espetáculo será na turma 10ª (sala da Professora Lediane). 
- As apresentações estão divididas em duas noites: 
* No dia 13/12 apresentarão as turmas 9A e 10B. Neste dia essas turmas não terão aula. 
*No dia 14/12 apresentarão as turmas 9B e 10A. Neste dia essas turmas não terão aula. 
- Solicitamos o cuidado com a pontualidade e figurino combinado! 
 

Qualquer dúvida, estamos à disposição 
Temos certeza de que será um grande Show! 

 
Professoras da Educação Infantil. 
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