ESCOLA TENIR.
Corumbá, 06/02/2018.

Comunicado Nº. 03/2018

CONVITE
O carnaval faz parte do nosso folclore, para enaltecer esse evento que representa a alegria do nosso povo estaremos
realizando a “TENIR FOLIA” com muita animação para os alunos da Ed. Infantil, 1º ao 5º ano.
Dia: 08/02/2017 (quinta feira).
Horário: 16h30 às 19h
Local: Ginásio da Escola Tenir.
Traje: Fantasia ou roupas leves a gosto.
Para que tudo ocorra a contento não será permitido o uso de “espuma”, pois pode causar acidentes e alergia nos
alunos. O evento será animado pela Banda Trovão Azul, mediante ao exposto nosso baile será imperdível!
Vocês mães e pais estão convidados. Não faltem!
Direção
.............................................................................................................................................................................................
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