Colégio Santa Teresa de Jesus
Telefone: 3398.7815 – www.stateresa.com.br

Porto Alegre, 14 de maio de 2018.

Prezados Pais e/ou Responsáveis
Dentre os projetos previstos para o 8º ano do Colégio Santa Teresa de Jesus, se
encontra o Livro de Poesia, desenvolvido pelos alunos das turmas 81, 82 e 83. Esse livro é a
culminância de um trabalho realizado pelo componente curricular de Língua Portuguesa com a
colaboração dos componentes curriculares de Sociologia e Arte. Este ano, o livro terá como
tema “Os bons ainda são a maioria: “super-ação” contra a violência”.
O livro terá o custo de R$ 60,00 (sessenta reais), por exemplar. O valor de cada livro
poderá ser pago da seguinte forma:
( )Parcelado -R$ 20,00 com cheque pré datado para dia 11/06 ( ) À vista- R$ 60,00 até 11/06
R$ 20,00 com cheque pré datado para dia 11/07
R$ 20,00 com cheque pré datado para dia 10/08
O lançamento do livro acontecerá na Feira Cultural do Colégio, no dia 27 de outubro
(sábado), com horário a ser confirmado, em sessão de autógrafos com os autores. Contamos
com a participação de todos os familiares/ responsáveis durante o evento.
A fim de melhor organizarmos esse momento, contamos com a sua colaboração
preenchendo a autorização que segue, bem como a quantidade de exemplares do livro que
será adquirido.
O valor e a autorização deverão ser entregues até o dia 11/06 (segunda-feira), para os
auxiliares de disciplina Patrícia ( turma 81) e Bianca ( turmas 82 e 83) .
Atenciosamente,
Serviço de Coordenação Pedagógica
..................................................................................................................................................................

AUTORIZAÇÃO - LIVRO 8º ANO
Eu,

____________________________________________,

responsável

pelo

estudante

____________________________________________________ da turma ______, manifesto interesse
em adquirir ______ exemplar(es) do Livro de Poesia do 8º ano, ao custo de R$ 60,00 (sessenta reais)
cada. Autorizo ainda a utilização de imagens e texto de meu filho (a) nas edições do referido livro.
( ) Pagamento parcelado
( ) Pagamento à vista

__________________________________________
Assinatura do Responsável

