COLÉGIO DOM BARRETO
Avenida Saudade, 705 - Ponte Preta - Campinas - SP - CEP 13041-670
Fones (0xx19) 3232-4366 ou (0xx19) 3232-4796 Fax (0xx19) 3234-6696
Site: www.colegiodombarreto.com.br - E-mail: secretaria@colegiodombarreto.com.br
Etapas da Educação Básica: Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio

Circular: nº 053/2018 – 9º Ano do Ensino Fundamental
Assunto: Estudo do Meio
Campinas, 20 de abril de 2018.

Senhores Pais e Alunos:
Com finalidade de fixar conceitos de diversas disciplinas e contribuir para um melhor
desenvolvimento dos nossos propósitos educacionais e pedagógicos, realizaremos o ESTUDO DO MEIO
com os 9ºs Anos do Ensino Fundamental.
DADOS INFORMATIVOS:
LOCAL: São Paulo
DATA: 09/05/2018 - 4ª feira
HORÁRIO:
Saída do Colégio: 6h15min (impreterivelmente) - Retorno ao Colégio: 18h30min.
ALIMENTAÇÃO: Como ficarão bastante tempo fora, é conveniente que os alunos levem garrafa de água e
LANCHE REFORÇADO, pois lancharão também no ônibus, durante o percurso. O almoço será no
restaurante Italia Mia. https://italiamiarestauranteshow.com/
TRAJE: É obrigatório o uso de Camiseta do uniforme de manga curta. Poderão usar calça jeans, moleton
ou elanca (azul marinho), ou bermuda (azul marinho).
MONITORIA: Especializada (para o trajeto de ônibus e para os locais a serem visitados).
ACOMPANHANTES: Professores do Colégio e do Ano.
VALOR: R$ 251,00 (Duzentos e cinquenta e um reais), incluso: almoço e seguro.
Forma de pagamento: Após a autorização preenchida abaixo, o pagamento deverá ser feito pelos pais ou
responsáveis direto à Ivian e poderá ser parcelado em até 12 vezes no cartão de crédito ou pago à vista
através de boleto ou cartão de débito. A Ivian enviará um link de pagamento diretamente aos pais, bem
como a ficha médica e demais documentos para preenchimento. A agência fará um plantão no Colégio
para esse pagamento nos dias: 25, 26 e 27 de abril, das 7h00 às 8h00 e das 12h00 às 13h00. Após essas
datas, os pais deverão fazer o acerto até o dia 03 de maio diretamente na agência, rua: Dr. Barbosa de
Andrade, 602 – Guanabara – Telefone: 32322881.
ATENÇÃO: prazo máximo para o pagamento até o dia 03 de maio. Após essa data o aluno não participará
do estudo do meio.
A Diretoria.
...........................................................................................................................................................
AUTORIZAÇÃO
Autorizo meu(a) filho(a) a sair com o Colégio Dom Barreto para Estudo do Meio: São Paulo.
Nome do(a) aluno(a): _______________________________Nº:____ R.G:___________________
9º Ano_____
Assinatura do (a) responsável:__________________________R.G:_______________________
Data: ____/____/______.

