
 

                     
 São José – SC, 16/04/2015. 

Circular nº 013/2015 

 Ref.: Lembrança Escolar 
 

             Senhores Pais e/ou Responsáveis,  
 

1. Lembrança Escolar 
      

Neste ano, o trabalho fotográfico da lembrança escolar será realizado pela fotógrafa Tatiana Costa da Silva, 

telefone 9968-4468 ou e-mail: tatisilva1411@gmail.com 
 

    A aquisição das fotografias é opcional.  

KIT de Fotografias  Custo 

Envelope contendo:  
Opção 1 – Uma fotografia, tamanho 20x25, com montagem das seguintes imagens: uma 

foto individual do(a) educando(a), uma foto individual da educadora regente e uma foto 

de turma.  

R$15,00 (quinze 

reais) 

Opção 2 – Uma foto individual do(a) educando(a) ou uma da turma ou um calendário  

2015, tamanho 15x21.  

R$ 10,00 (dez 

reais) cada uma 

Opção 3 - Kit completo contendo as duas opções acima: 

Uma foto individual do(a) educando(a), 15x21; 

Uma foto da turma, 15x21; 

Um calendário 2015; 

Uma foto 20x25, conforme opção 1. 

Brinde: Na escolha deste Kit ganhe mais um calendário 2015 e um desconto de R$ 5,00. 

R$45,00 

(quarenta e cinco 

reais ) - TODAS. 

Com desconto – 

R$ 40,00 
(quarenta  reais) 

 

   Todas as crianças serão fotografadas individualmente e em turma para o acervo do Colégio. As fotos serão 

entregues aos pais e/ou responsáveis mediante a devolução da solicitação abaixo, devidamente preenchida, até 

23/04/15 (quinta-feira), juntamente com o pagamento.  
   Solicitamos que atentem  para o uso do uniforme completo e que os(as) educandos(as)  da Educação Infantil 

e 1º Ano não faltem à aula nos dias previstos para a realização das fotos: 27, 28, 29 e 30/04/15, a fim de que 

possamos contar com a turma completa. 

 Não será aceito devolução das fotografias encomendadas.  

A Coordenação 

 
 

    .........Favor preencher uma das alternativas e devolver até 23/04/15. Deixar para ser destacado pela regente......... 

 

Eu, __________________________________________________________________________ responsável 

pelo(a) educando (a)__________________________________________________ da turma _________________ 

turno ________________________ desejo adquirir o envelope contendo:  

(   ) Opção 1 - custo de 15,00   

(   ) Opção 2 – (  ) Uma foto individual ou  (  ) Uma foto da turma - custo de 10,00 cada  

(   ) Opção 3 - custo de 40,00 

                                                               __________________________________ 

  Ass. dos pais e/ou responsáveis 

Telefone para contato:                                   Obs: 

 

 

Eu, __________________________________________________________________________ responsável 

pelo(a) educando (a)_________________________________________________ da turma _________________ 

turno ________________________  NÃO desejo adquirir nenhuma fotografia/lembrança escolar. 

   __________________________________ 

                                                                Ass. dos pais e/ou responsáveis 

 

 
 

                                                                                   

                


