Por favor, não passe esta mensagem para o seu filho(a) na escola
Prezados pais do Upper Sixth,
Meu nome é Lisa Blackaby e eu sou a coordenadora do anuário (Yearbook) do St.
Paul’s este ano. O Yearbook tem como objetivo celebrar o ano letivo 2015-16 com
fotografias, artigos e obras de arte de todos da comunidade do St. Paul’s School.
Além disso, também comemora o último ano do Upper 6th, muitos dos quais estão
aqui desde o Pre-Prep, e destaca sua contribuição para a escola ao longo dos últimos
anos. Todo o projeto é concebido, projetado e organizado pela equipe do Yearbook
(alguns alunos do Form 5 - Upper 6th sob minha orientação).
Mais uma vez, eu gostaria de dedicar algumas páginas do Yearbook com mensagens
da família para os formandos. A ideia é que vocês, pais, escrevam uma mensagem
curta (aproximadamente 200 palavras) para seu filho(a) comemorando o fim desta
grande etapa da vida escolar deles e o que mais você considerar importante. Você
pode escrever a mensagem em inglês, português ou qualquer outra língua que
deseje.
Além disso, seria ótimo se você pudesse encontrar uma fotografia do seu filho(a) de
quando ele(a) começou o Pre-Prep (por volta dos 3 anos de idade). Uma foto deles
vestindo o uniforme da escola seria ideal, porém se eles estavam em algum outro
lugar do Brasil ou do mundo, essas fotos serão igualmente bem vindas. Sugerimos
encaminhar fotografias digitais com a melhor qualidade possível de tamanho e/ou
resolução.
Eu peço a gentileza de me enviar as fotos com arquivos em JPG por e-mail,
lab@stpauls.br, ou salvá-las num cd e deixá-lo na recepção com o Guilherme, aos
cuidados de Lisa Blackaby. Caso você não consiga digitalizar as fotos, eu posso fazer
isto. Basta deixá-las na recepção e eu as devolverei em dois dias.
Nos anos anteriores, quase todos os pais enviaram fotografias que puderam ser
publicadas. Eu acredito que estas tornaram as páginas mais emocionantes e
memoráveis aos estudantes e às famílias.
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Visto que eu tenho que entregar a maioria das páginas para o editor antes do Natal,
eu gostaria de definir um prazo para o envio da sua mensagem e fotografia como
sendo 20 de Novembro de 2015.
Caso tenha outras fotos do seu filho (a) com amigos da escola de anos anteriores, eu
gostaria de dar uma olhada para colocar também no Yearbook.
Sabendo que isto já foi feito em anos anteriores, seu filho(a) pode suspeitar que isso
irá acontecer com eles esse ano. Portanto, eu agradeceria se isso pudesse ser feito em
segredo para que possa ser uma surpresa quando o livro for publicado.
Qualquer dúvida entre em contato.
Atenciosamente,
Lisa Blackaby
Coordenadora do Yearbook
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