
Clube de Desbravadores Tamoios
IASD Americanópolis

Comunicado 11

São Paulo, 30 de Agosto de 2015.

Prezados pais, 

No próximo sábado, dia 5 de Setembro, teremos uma programação especial 
em comemoração aos 35 anos do Clube Tamoios:

Aniversário do Clube Tamoios
Sábado, 5 de Setembro

8h45 às 21h45
A programação se inicia às 9h00 da manhã, mas os desbravadores devem 
chegar quinze minutos mais cedo para os preparativos finais. Segue a 
programação do dia:

09h00 – Escola Lições da Bíblia
10h30 – Culto de agradecimento e cerimônia de admissão
12h00 – Almoço 
15h00 – Reunião
16h30 – Reunião de pais
17h30 – Programação especial de comemoração
19h15 – Brincadeiras e gincanas

O traje pela manhã é uniforme de gala completo, incluindo sapato preto.
À tarde,usaremos uniforme de atividades (camiseta vermelha.)
Para o almoço, pedimos a todos que tragam uma salada e uma torta ou 
assado. Não devem conter carne. Coloque identificação nas travessas e 
recolha-as logo após o almoço.

Programe-se para estar conosco pela manhã, no almoço,  e à tarde a partir 
das 16h30. Nossos filhos estão preparando uma festa muito especial. 
Na segunda-feira, dia 7 de setembro, feriado, estaremos participando pela 
manhã do desfile cívico no Anhembi. No dia 5 informaremos mais detalhes.

Qualquer dúvida, por favor, entre em contato.
Elcio / 11-99687-0038 / elcio@elcio.com.br
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