Clube de Desbravadores Tamoios
IASD Americanópolis
Comunicado 12

Agenda Atualizada
Segundo Semestre de 2015
seg 7 set

07:00 – 12:00 Desfile da Independência

São Paulo, 5 de Setembro de 2015.

sáb 12 set

15:00 – 17:15

Reunião

Prezados pais,

sáb 19 set

15:00 – 17:15

Reunião

dom 20 set

08:30 – 12:00 Campori Online

sáb 3 out

15:00 – 17:15

dom 4 out

08:30 – 11:00 Reunião

sáb 17 out

15:00 – 17:15

Depois de amanhã, segunda-feira, 7 de Setembro, vamos participar
do desfile cívico em comemoração à independência do Brasil. O
desfile será no Anhembi. Sairemos da escola às 7h00, como o horário
desse evento é muito rigoroso, programe-se para chegar às 6h45:

Desfile Cívico

Reunião
Reunião

dom 18 out 08:30 – 11:00 Reunião
sáb 31 out

06:30»

Segunda, 7 de Setembro
6h45 às 12h00

dom 1 nov

dia inteiro

seg 2 nov

»18:00

sáb 7 nov

15:00 – 17:15

dom 8 nov

09:00 – 16:00 Desafio das Classes - Ibirapuera, portão 6

Devemos estar de volta às 12h00. Todos os pais que quiserem
nos prestigiar assistindo ao desfile estão convidados. Nós
vamos até o Anhembi de carona, em carros de pais e amigos. Se
você puder nos ajudar com carona, por favor, nos avise para
que possamos contar com você.

sáb 14 nov

15:00 – 17:15

Reunião

sex 20 nov

07:00»

sáb 21 nov

dia inteiro

Acampamento de Diretoria, Excursionista e
Guia

Os desbravadores devem estar vestindo uniforme de gala
completo.

sáb 5 dez

15:00 – 17:15

dom 6 dez

08:00 - 12:00 Congresso da AP

Queremos também agradecer a todos os pais e amigos que
puderam estar conosco hoje, durante as comemorações do
aniversário de nosso clube, e agradecer também o apoio que
temos recebido de todos
Qualquer dúvida, por favor, entre em contato.
Elcio / 11-99687-0038 / elcio@elcio.com.br

Acampamento

Reunião

dom 22 nov »18:00
dom 29 nov 09:00 – 11:00 Investidura - IASD Central Paulistana
Reunião de Encerramento

Ajude o Clube Tamoios
Queremos agradecer todo o apoio que temos recebido,
inclusive apoio financeiro. Precisamos renovar nossas
barracas. Precisamos de 13 barracas novas, que custam R$
299,00 cada. Faça uma doação para o Clube Tamoios, no valor
que você puder, e colabore com nossa campanha de aquisição
de barracas.

