
Clube de Desbravadores Tamoios
IASD Americanópolis

São Paulo, 14 de Março de 2015.

Prezados pais,

Obrigado pela confiança que vocês nos tem dado. Estamos nos
aproximando de nossa primeira excursão. Para garantir o bom andamento
das atividades, precisamos conversar. Por isso, queremos lembra-los de
nossa reunião de pais:

REUNIÃO DE PAIS
PRÓXIMO SÁBADO (21/3)

 das 15h às 16h30.
 

Sua presença é muito importante. Você vai entender como o Clube Tamoios
funciona, como serão as reuniões, excursões e acampamentos, e como
podemos trabalhar juntos para que seu filho tenha experiências
inesquecíveis.

Por favor, tragam para nossa secretaria os seguintes documentos de seu
filho:

1. Uma cópia do RG (ou certidão de nascimento)
2. Uma cópia da carteirinha de vacinação

Entendemos que seu tempo é muito precioso, e sabemos do esforço que é 
participar de uma reunião no sábado à tarde, por isso queremos prometer: 
você pode vir tranquilo, não vai ter blá blá blá chato, só assuntos muito 
importantes.

Até lá!

Elcio Ferreira
Diretor
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