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Circular nº 68/2018
Assunto: Acampamento de férias
Campinas, 21 de maio de 2018.

ACAMPAMENTO DE FÉRIAS – 2 e 3 dias!
Senhores Pais, promoveremos, no início das férias de julho, uma atividade envolvendo
nossos alunos e amigos ou parentes que sejam da mesma faixa etária. Nosso objetivo é
sociabilizar, confraternizar e propiciar momentos de convívio com colegas e professores, bem
como estimular a organização e a autonomia.
Serão formados dois grupos de, no mínimo, 40 alunos na faixa etária de 6 a 11 anos
para a Temporada de Inverno, que irão desfrutar de agradáveis dias de férias no Recanto São
José – Mogi Mirim – SP (Rod. Ademar de Barros – SP 340 – Km 157,5).

 1º Grupo – 2 dias
- saída: 03/07 (3ª feira), às 7h.
- retorno: 04/07 (4ª feira), às 19h30.
- local de saída e retorno: Colégio Dom Barreto.
 2º Grupo – 3 dias
- saída: 03/07 (3ª feira), às 7h.
- retorno: 05/07 (5ª feira), às 19h30.
- local de saída e retorno: Colégio Dom Barreto.
 Estão inclusos para essa atividade:
- transporte de ida e volta em ônibus de turismo;
- acomodação, com separação nas alas feminina e masculina;
- amplos vestiários: feminino e masculino;
- monitoria especializada com atividades dirigidas nos períodos da manhã, tarde e noite;
- segurança no local;
- equipe de copa/cozinha e limpeza;
- seis refeições diárias: café da manhã, lanche, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia noturna,
incluindo bebidas, frutas e sobremesa;
- noites temáticas;
- infraestrutura do Recanto São José: alojamentos, refeitório, churrasqueira, forno a lenha, salão
de jogos, telão, piscina com tobogã, piscina infantil, parquinho, casa de boneca, quiosque, capela,
quadra de areia, quadra esportiva, campo de futebol, estábulo, lago com pedalinhos e barco,
charrete, trolinho, trenzinho, pomar, horta, trilha ecológica, diversidade de plantas, flores, aves e
animais de pequeno e médio porte;
- atendimento de primeiros socorros no local (enfermaria) e comunicação imediata aos pais.

Pagamento:
1º Grupo – 2 dias:
- valor por criança: R$ 500,00 (quinhentos reais) à vista, com pagamento em dinheiro ou
parcelado em duas vezes, com entrada em dinheiro no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta
reais) e a segunda parcela no cheque no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) para 30
dias após o ato da inscrição.
2º Grupo – 3 dias:
- valor por criança: R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais) à vista, com pagamento em dinheiro
ou parcelado em duas vezes, com entrada em dinheiro no valor de R$ 375,00 (trezentos e setenta
e cinco reais) e a segunda parcela no cheque no valor de R$ 375,00 (trezentos e setenta e cinco
reais) para 30 dias após o ato da inscrição.

Inscrições:
- Serão realizadas com a Prof.ª Luciana às 5ªs feiras, por ordem de chegada, no horário das 17h
às 18h, na sala de visitas do Colégio – Entrada pela Av. Saudade somente até às 17h30min.
- Nesse momento, os pais ou responsáveis preencherão um contrato de prestação de serviço para
essa atividade e efetuarão o pagamento.
- Também receberão uma ficha de dados pessoais para ser preenchida e sugestão de vestuário
para as “Noites Temáticas”.

Obs.: Ao Colégio reserva-se o direito de não realizar esse evento caso não haja o número
mínimo de participantes.

Na certeza de que estamos promovendo mais uma oportunidade
de convívio social harmonioso e seguro, sob as bênçãos de
Nosso Senhor, esperamos ter sucesso e alegria!!!

Atenciosamente,
Equipe organizadora do Acampamento de Férias
Irmã M.ª de Lurdes Franco
Irmã Djelma da Paixão Gomes
Prof.ª Luciana Bruzulatto

