Belo Horizonte,5 de junho de 2018.
“Entendemos a cultura como atitude global ante a vida, abrangendo saber e valores,
conhecimentos e habilidades, instituições e costumes de um grupo humano..” (NMPE, pág. 38)
Prezados pais e alunos,
Informamos que os convites para o Arraiá do Imaculada, que acontecerá no próximo dia 09 de junho, no Colégio Imaculada, já estão à venda na Comunitária do
Colégio e na Pastoral. O valor do ingresso é R$14,00 para a compra antecipada e R$16,00 no dia da festa.
INFORMAÇÕES IMPORTANTES:
- Este ano teremos dois caixas com a possibilidade do uso de cartão de débito, bandeiras Visa e Mastercad.
- Os enfeites produzidos pelos alunos serão doados após a Festa para diversas instituições decorarem os seus eventos.
- Lembramos a todos que neste dia será possível trazer doações de agasalho; porém, a doação de agasalhos é facultativa e não dispensa a entrega de 1
Kg de alimento para a aquisição de convites.

10h
Contamos com a colaboração e parceria
de vocês para divulgarem e incentivarem a
participação de todos os seus familiares e
amigos, no Arraiá do Imaculada 2018.
Seguem ao lado os horários das danças.
Os alunos do Ensino Fundamental e Médio
deverão se apresentar na área de
concentração na quadra coberta, ao lado
da quadra principal, 30 minutos antes da
dança de sua turma.
Horário das danças

10h30min

Maternal II - professoras Amanda e Renata

10h50min

Maternal III – professoras Sarah e Roberta

11h10min

Infantil I – professoras Laís, Letícia e Raissa

11h30min

Infantil II – Rafaella e Kátia

11h50min

Banda

12h20min

1º ano A EFI - Solange

12h40min

1º ano B EFI - Denise

13h

Concentração do Infantil. Maternal II (Amanda e Renata) – Sala de Educação
Física
Maternal III - ( Roberta e Sarah) – Ensino
Fundamental I Sala 01
Infantil I - (Laís, Letícia e Raissa)
Ensino Fundamental I Sala 02

–

Infantil II - (Kátia e Rafaella) – Sala 04
OBS: As crianças serão encaminhadas
para as salas de concentração pelas
colaboradoras da Educação Infantil e,
neste momento, as famílias deverão se
dirigir para a quadra principal para
aguardar a apresentação.

Banda

2ºano A e 3ºano A EFI – Fernanda e Patrícia

13h20min

2ºano B e 3ºano B EFI – Andrea e Mariana

13h40min

4ºano A e 5ºano A EFI – Izabella e Silvia

14h

4ºano B e 5ºano B EFI – Fernanda e Luana

14h20min

Banda

14h50min

Obra São José Operário

15h10min

EJA

15h40min

Festival de danças juninas - 6º ano

16h

Festival de danças juninas - 8º ano

16h20min

Festival de danças juninas - 7º ano

16h40min

Banda

17h10min

Festival de danças juninas - 1º EM

17h30min

Festival de danças juninas - 2º EM

17h50min

Festival de danças juninas - 9º ano

18h10min

3º ano EM

18h40min

Ex-alunos e Funcionários do CIC

Comunicamos que o estacionamento Maxi Park, localizado na rua da Bahia, nº 1581, funcionará no dia 09 de junho, cobrando R$25,00 o período das 10h às
19h.
Atenciosamente,

Sérgio Martins Duarte
Diretor

Virginia Gris Ceolin
Vice-Diretora

