
 

 

 

Senhores Pais e/ou Responsáveis, 
 
A School Picture é uma empresa líder de recordação escolar em produtos e serviços para o mercado educacional. Sua   
especialidade é oferecer fotos de alta qualidade e durabilidade, além de uma variedade de produtos personalizados únicos, 
ideais para presentear toda a família.  
Assim, ela traz mais uma vez para aquisição das famílias que desejarem, O KIT DE RECORDAÇÃO ESCOLAR 2019. 
 
COMO FUNCIONA 
 
A School Picture enviará para a escola, para a apreciação dos pais e SEM COMPROMISSO de compra, o KIT DE           
RECORDAÇÃO    ESCOLAR SCHOOL PICTURE contendo:  

 
1 Foto de turma 
2 Fotos 10x15 
4 Fotos 3x4 
1 Cartela de Adesivos 
1 Paper Toy  
1 Livro (Para alunos do Infantil ao 9° EFII) 
1 Porta Retrato (Para alunos do Ensino Médio)  

 

O KIT custa R$90,00 (noventa reais) e pode ser pago à vista (no ato do recebimento) ou parcelado em até  3 vezes com 

cheque pré-datado ou cartão de crédito (via site). Haverá um stand da School Picture para pagamento no prédio do Ensino 
Fundamental que permanecerá de 18 a 26/03.  A aquisição desse kit não é obrigatória.  
 

A família, deve sinalizar se deseja receber ou não o kit impresso para apreciação, sem compromisso de compra, através 
do   canhoto abaixo ou site www.schoolpicture.com.br, código do Vitória-Régia CD10D.  Caso não haja nenhuma destas      
sinalizações, entendemos que a família NÃO DESEJA RECEBER o kit impresso para apreciação, compra ou devolução.  
 
 

TIRAGEM DE FOTOS PARA CARTEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO E BANCO DE DADOS 2019 
 

Ainda com a parceria da School Picture, iniciaremos o processo de fotografias 2019 para a atualização do banco de dados 
e confecção das CARTEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO do aluno SEM CUSTO para as famílias.  
 

Caso deseje alterar a opção de saída, sugerimos que seja feita até o dia 13 de março para que os alunos recebam as 
CARTEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO atualizadas. 
 

Confira o calendário das turmas. Pedimos que a criança não falte neste dia. 

 
 

Nos colocamos a disposição para quaisquer esclarecimentos.  
 
Equipe Pedagógica e Secretaria Escolar. 

AUTORIZAÇÃO DE IMPRESSÃO - KIT RECORDAÇÃO ESCOLAR 2019 - SCHOOL PICTURE  
 

Eu,_____________________________________________________________________________________________________________,
responsável pelo(a) aluno(a),_________________________________________________________________________________________                                                                         

_____ ano, turma____, sinalizo abaixo minha opção de recebimento para apreciação, sem compromisso de compra, do KIT DE              

RECORDAÇÃO ESCOLAR SCHOOL PICTURE contendo os ítens (01 foto da turma+02 fotos 10x15+04 fotos 3x4+01 cartela de adesivos               

+01 paper toy+01 livro (EI e EF)/01 porta-retrato (EM). 

 
(   ) NÃO DESEJO VER O KIT IMPRESSO     
(   ) DESEJO RECEBER O KIT IMPRESSO PARA APRECIAÇÃO E DECISÃO DE COMPRA/DEVOLUÇÃO POSTERIOR À ESCOLA.  
(   ) TENHO INTERESSE EM ADQUIRIR O KIT IMPRESSO E EFETUAREI O PAGAMENTO NO STAND DA SCHOOL PICTURE. 
  
Estou ciente que o valor do KIT é R$90,00 (noventa reais) e pode ser pago à vista (no ato do recebimento) ou parcelado em até 3 vezes 
com cheque pré-datado ou cartão de crédito (via site). 
 
Salvador, ____ de __________ 2019.             Assinatura do Responsável: ______________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

FIQUE ATENTO AO AGENDAMENTO DAS TURMAS! 

18/03 e 19/03 (segunda e terça-feira)  
Manhã - Grupo 2 ao 1º ano Fundamental 
Tarde - Grupo 2 ao 1º ano Fundamental 
20/03 (quarta-feira)  
Manhã - 9º à 3ª série Ensino Médio  
Tarde - Espaço Físico + Colaboradores  
21 e 22/03 (quinta e sexta-feira)  
Manhã - 5º ao 8º ano Fundamental  

22/03 e 25/03 (sexta e segunda-feira)  
Manhã - 2º ao 4º ano Fundamental 
Tarde - 2º ao 4º ano Fundamental  
26/03 (terça -feira)  
Manhã e Tarde  
Repescagem geral das fotos INDIVIDUAIS e ajustes finais. As fotos de  
turma não teremos como tirar novamente, exceto se a turma estiver       
completa neste dia. Em casos de extrema necessidade, algumas turmas 
podem sofrer alterações.  

11/03/2019 


