
O professor de Educação Musical 
Domingos Silva vem por este meio 
informar os Encarregados de Educação dos 
alunos das turmas 4º A e 4º C da Escola 
EB1 do Cabo, que em consequência do 
Projeto Educativo que este tem conduzido 
com estas turmas, chegou a hora de 
apresentar o resultado, na forma de um 
espetáculo “Concerto de Natal” no dia 14 
de Dezembro pelas 18 H, no Centro 
Comunitário de Vialonga. Para que o 
resultado seja o melhor possível 
precisaremos de ensaiar no dia 12 e 13 de 
Dezembro, na nossa escola. No dia 13 está 
prevista a saída dos alunos pelas 12.30H 
(depois de findo o teatro) mas precisamos 
de ensaiar da parte da tarde até às 17 H. 
No dia 14 (muito embora o concerto seja 
às 18 H) os alunos têm de estar no Centro 
Comunitário pelas 14 H para se ensaiar 
com a aparelhagem de som e devem trazer 
um lanche. 

Eu _________________________________ 

Encarregado de Educação do aluno 
______________________________da 
turma 4º __ informo que o meu educando: 

         Pode comparecer 

         Não pode comparecer 

         Tem transporte 

         Não tem transporte 
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