Rio de Janeiro, 18 de março de 2019.
Senhor Responsável:

A School Picture estará no Instituto Pio XI, de 08 a 12 de abril, para fotografar
os alunos.
Será oferecido, posteriormente, um “Kit” de fotos.
Quanto à Carteira do Estudante, o responsável que desejar a 1ª via deverá
preencher a ficha e pagar a importância de R$ 20,00 (vinte reais), em espécie, até o dia
31/05/2019, no Bazar Krispil.
Informamos que o responsável que assinalou no Termo de Autorização para uso da
Imagem e Áudio (título gratuito) a opção (X) não, a instituição irá apenas fotografar o aluno
(foto individual) para a confecção do caródromo (documento interno de identificação) e da Carteira
do Estudante.
Caso deseje que seu filho seja fotografado para a RECORDAÇÃO ESCOLAR “Kit de fotos”, o responsável acadêmico que encontra-se na situação acima descrita, deverá
comparecer à recepção da escola para realizar a troca do documento até o dia 29/03/2019.

Observe atentamente a data em que seu filho será fotografado e evite ao máximo que
ele falte, pois nas datas abaixo serão tiradas as fotos de turma.

DATAS

TURMAS

08/04 – 2ª feira

M1B, M2B e C, P1B, EF1B e EF1C

09/04 – 3ª feira

P1A – P2A – EF1A
EF5A, EF5B e EF5C

10/04 – 4ª feira

P2B, EF2A, EF2B e EF2C

11/04 – 5ª feira

EF4A, EF4B e EF4C

12/04 – 6ª feira

EF3A, EF3B e EF3C

Atenciosamente,
A Direção.

COMPROVANTE DO PAGAMENTO DA CARTEIRA DO ESTUDANTE - 2019

Aluno(a): ________________________________________________________________ turma: _______
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CARTEIRA DO ESTUDANTE - 2019
Eu, __________________________________________________________________________________,
responsável pelo(a) aluno(a) ___________________________________________________________________,
da turma ________, solicito a 1ª via da CARTEIRA DO ESTUDANTE para o ano letivo de 2019.
Estou enviando a importância de R$ 20,00 (vinte reais), em espécie, ao Bazar Krispil.
Rio de Janeiro, ___ de ______________ de 2019.
_____________________________________
Assinatura do Responsável

CARTEIRA DO ESTUDANTE - 2019
Eu, __________________________________________________________________________________,
responsável pelo(a) aluno(a) ___________________________________________________________________,
da turma ________, solicito a 1ª via da CARTEIRA DO ESTUDANTE para o ano letivo de 2019.
Estou enviando a importância de R$ 20,00 (vinte reais), em espécie, ao Bazar Krispil.
Rio de Janeiro, ___ de ______________ de 2019.
_____________________________________
Assinatura do Responsável

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COMPROVANTE DO PAGAMENTO DA CARTEIRA DO ESTUDANTE - 2019

Aluno(a): ________________________________________________________________ turma: _______

