Niterói, 25 de setembro de 2017.
Srs. Pais e/ou Responsáveis
O professor de capoeira Dente convida todos os alunos a participar do evento que acontecerá no próximo
final de semana. O batizado dos alunos matriculados na capoeira acontecerá no dia 01/10/2017.
Segue, abaixo, o cronograma com as atividades:
9h - chegada dos pais e alunos;
9h15 - brincadeiras da velha infância (Corrida de saco, elástico, cabo de guerra, pular corda, pião, bolinha
de gude, slackline, exposição de trabalhos, instrumentos, hamburgueria, comida fit e doces).
10h15 - abertura do batizado
10h30 - show de capoeira infantil
10h40 - show de capoeira adulto
10h50 - batizado e troca de cordas
11h30 - apresentação dos convidados
12h00 - sorteio e encerramento
Pedimos aos pais que participem das atividades, para que haja uma interação no evento.
Nosso evento é aberto ao público. Por favor, convide amigos e parentes para curtir um fim de semana de
muita capoeira e interação com a cultura brasileira e capoeiristas renomados do Brasil.
Prisma Montessori – “Trabalhando juntos e em harmonia”
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