
 
 

Comunicado nº21/2020 
Osasco, 07 de maio, 2020. 

       
Ref.: Ensino Fundamental I – 1º ao 9º ano  
Primeira Mostra Virtual Fernão Dias Pais 
 
Saudações prezadas famílias! 
 
Assumimos, junto com cada um de vocês, o compromisso de fazer o possível e o 
impossível para auxiliarmos nossos alunos, seus filhos, no desenvolvimento integral de 
suas habilidades e competências, mesmo que à distância, mesmo com todas as 
adversidades presentes. Por acreditarmos muito na força da Educação é que lançamos 
aqui o convite para a Primeira Mostra Virtual do Colégio Fernão Dias Pais. 

Para participar basta encaminhar fotos e vídeos de seus filhos colhidas durante a 
realização das atividades propostas pelos professores. Sabemos que muitos já até 
enviaram mas, para participar da Mostra se faz necessário encaminhar novamente, agora 
para o email: contato@fernaodiaspais.com.br 

Esclarecemos que as fotos e vídeos serão disponibilizados apenas no site oficial do 
Colégio, ou seja, não divulgaremos nas redes sociais, por serem espaços virtuais públicos 
que consideramos muito abertos. 

Junto com as imagens (fotos/vídeos) que deverão estar anexadas, é necessário 
encaminhar também uma autorização para que possamos divulgar os materiais em nossa 
Mostra. Para tanto, basta copiar e colar a autorização abaixo preenchendo com seus 
dados no corpo do e-mail. 

Participem, a Escola precisa de vocês! Nós precisamos uns dos outros.  

Estejam presentes em nossas vidas assim como desejamos estar presentes nas vidas de 
todos vocês. 

Com carinho. 

Equipe Fernão Dias 

(Preencher os dados abaixo nos espaços entre os parênteses) 

............................................................................................................................................ 

AUTORIZAÇÃO 

Na qualidade de responsável pelo menor abaixo qualificado, matriculado no estabelecimento 

educacional Colégio Fernão Dias Pais, autorizo o uso de imagem do mesmo para fins específicos 

voltados à divulgação de atividades, trabalhos e demais produções realizadas durante a suspensão de 

aulas presenciais por força da Pandemia.  

Obs: Essas imagens serão disponibilizadas em salas virtuais no site oficial do Colégio e farão parte de 

nossa Primeira Mostra Virtual 2020. Participe! 

#AESCOLANAOPARA #MAISFERNAO 

NOME COMPLETO DO RESPONSÁVEL 

(                                                                                                                                                       ) 

CPF (                                                    )             RG   (                                                        ) 

NOME COMPLETO DO ALUNO 

 (                                                                                                                                                        )   

Turma: (                                                                                         ) 

DATA: (                                           )  
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