
 
                                                                                            

                           
São Paulo, 29 de outubro de 2014 
 
Prezados pais, 
 
O musical de Natal da nossa escola está se aproximando. Todos os anos, os alunos da 
pré-escola ao 5º ano participam desse evento. Esse dia é contado como dia letivo, e a 
presença dos alunos é obrigatória. A apresentação é parte da nota de Música dos alunos.  
 
O musical desse ano acontecerá no sábado, dia 13 de dezembro. Os alunos da pré-escola 
ao 4º ano deverão estar na escola às 16h15. Os alunos do 5º ano deverão estar na escola 
às 16 horas para se prepararem para a apresentação.  O programa começará às 17 horas, 
no ginásio. As crianças podem convidar amigos e parentes para assistir a apresentação.  
 
No ano passado, fizemos camisetas para os alunos usarem como uniforme da 
apresentação. Faremos o mesmo esse ano. No ano passado, foi confeccionada uma 
camiseta que usamos como uniforme para a apresentação. Neste ano, faremos da mesma 
maneira. Haverá um custo de 21 reais para a confecção. Este valor será cobrado direto no 
boleto da mensalidade.  Todas as crianças da pré-escola até o 4º ano usarão a camiseta 
para a apresentação. Eles deverão vestir jeans, calças compridas ou bermudas (as 
meninas não deverão vestir saias, por favor). 
 
 Os alunos do 5º ano não irão usar essa camiseta, pois eles estão encarregados da parte 
teatral da apresentação, então usarão roupas conforme a sua personagem, mas serão 
feitas camisetas para eles também para que eles as tenham como recordação desse dia. 
 
Caso tenham perguntas, por favor, entrem em contato comigo. 
 
 
Wesley Penteado 
Pan American Christian Academy 
Professor de Música 
  



 

 
 
São Paulo, October 29, 2014 
 
Our school’s Christmas program is coming up. Every year, the students in Pre-K through 
5th grade participate in this event.   It counts as a day of school, it is part of their music 
grade, and their attendance is required.   
 
This year’s program will be on Saturday, December 13th.  Students from Pre-K through 
4th grade must be at the school by 4:15 pm.  In preparation for the program, all 5th 
graders must be at the school by 4 pm.  The program will start at 5 pm in the school gym.  
The children can invite friends and relatives to watch the presentation. 
 
Last year, we made T-shirts for the students to wear as their Christmas program 
uniform.  We will do the same this year. The T-shirt costs R$21, and this amount will be 
added to your child’s tuition bill.  All students in Pre-K through 4th grade must wear their 
Christmas T-shirts for the presentation.  Also they should wear jeans, long pants or 
shorts (NO skirts for the girls, please).  
 
The 5th graders, who are in charge of the play, will not wear the T-shirts that day 
because they will be in costume but will receive them as a memento. 
 
If you have any questions, please contact me. 
 
Wesley Penteado 
Pan American Christian Academy 
Music Teacher 
 


