
  

 

Local

Temos a honra de dedicar

Nome do(a) aluno(a) : _____________________________________Série/Ano: ___________

(     ) Irei participar do II Inverno Cultural do CA UCPD

(     ) Não irei participar do II Inverno Cultural do CA UCPD

Familiares convidados (avô, avó, pais, irmãos, tios)

Preencher com o nome completo

Nome: _____________________________ Grau de Parentesco: ________ Idade: _________

Nome: _____________________________ Grau de Parentesco: ________ Idade: _________

Nome: _____________________________ Grau de Parentesco: ________ Idade: _________

Nome: _____________________________ Grau de Parentesco: ________ Idade: _________

Nome: _____________________________ Grau de Parentesco: ________ Idade: _________

Assinatura do Responsável: _______________________     

Importante: 

Favor devolver a confirmação de presença preenchida, impreterivelmente, até o dia 

Ana Paula, na recepção do colégio. 

Atenciosamente,  

 

"...Nós somos o mundo, nós somos as crianças

                                       

COMUNICADO  062/2016 

Data: 01/07/2016 

Horário: 19 horas 

Local: Espaço Cultural Monsenhor Vicente Dilascio

Srs. Pais, 

Temos a honra de dedicar-lhes uma noite com música, cultura e alegria no                  

 II Inverno Cultural do CA UCPD 

Confirmação de Presença 

: _____________________________________Série/Ano: ___________

Inverno Cultural do CA UCPD 

Inverno Cultural do CA UCPD 

ó, pais, irmãos, tios) – máximo de 5 pessoas por famílias

Preencher com o nome completo 

Nome: _____________________________ Grau de Parentesco: ________ Idade: _________

Nome: _____________________________ Grau de Parentesco: ________ Idade: _________

: _____________________________ Grau de Parentesco: ________ Idade: _________

Nome: _____________________________ Grau de Parentesco: ________ Idade: _________

Nome: _____________________________ Grau de Parentesco: ________ Idade: _________

Assinatura do Responsável: _______________________           Data ________/_______/2016

Favor devolver a confirmação de presença preenchida, impreterivelmente, até o dia 

, na recepção do colégio.  

Coordenação Administrativa  

somos o mundo, nós somos as crianças, nós somos aqueles que 
deixam o dia mais brilhante..."  

                                       (Lionel Richie/Michael Jackson)

 

 

CONVITECONVITECONVITECONVITE    

Monsenhor Vicente Dilascio 

lhes uma noite com música, cultura e alegria no                  

 

: _____________________________________Série/Ano: ___________ 

máximo de 5 pessoas por famílias 

Nome: _____________________________ Grau de Parentesco: ________ Idade: _________ 

Nome: _____________________________ Grau de Parentesco: ________ Idade: _________ 

: _____________________________ Grau de Parentesco: ________ Idade: _________ 

Nome: _____________________________ Grau de Parentesco: ________ Idade: _________ 

Nome: _____________________________ Grau de Parentesco: ________ Idade: _________ 

Data ________/_______/2016 

Favor devolver a confirmação de presença preenchida, impreterivelmente, até o dia 24/07 (sexta-feira), para 

ós somos aqueles que 

Lionel Richie/Michael Jackson)    



 


