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 21/2020 - 6º Anos do Ensino Fundamental II.
Assunto: Estudo do Meio - 2020.
Campinas, 13 de fevereiro de 2020.
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 6ºs Anos do Ensino Fundamental.
Dados Informativos:
Local: Ecologic Park – Charqueada - SP
Data: 17/03/2020 - 3ª feira
Horários:

12h00 - Almoço incluso. 13:00 Início das Atividades (Tirolesa e

Saída do Colégio: 6h30min com a Equipe Universo Lúdico.

Atividade Bilíngue).15h00 - Lanche da tarde incluso.

08h30 - Chegada ao Ecologic Park - café da manhã incluso.

15h30 - Retorno ao Colégio.

09h00 -Início das Atividades (Jurassicamp /Usina Reciclar 4D).

17h30 - Chegada ao Colégio.

Alimentação: Os alunos terão três refeições. Caso a família deseje, o aluno poderá levar um lanche extra para o ônibus.
Traje: É obrigatório o uso de camiseta do uniforme de manga curta. Os alunos poderão usar calça de moleton ou elanca (azul
marinho). É aconselhável o uso do boné, tênis, repelente e filtro solar. O uso de bermuda será permitido, mas a bermuda do
uniforme do Colégio e no cumprimento do joelho.
Monitoria: Especializada (para o trajeto de ônibus e para os locais a serem visitados).
Acompanhantes: Professores do Colégio e do Ano – Fátima, Leandro, Margarete e Érica.
Autorização: Preencher a autorização anexa e entregar juntamente com a Ficha Médica preenchida ao funcionário da agência
no momento do pagamento.
Valor: R$ 226,00 (duzentos e vinte e seis reais) – incluso socorrista.
Formas de pagamento: pagamento em dinheiro, ou em cheque à vista ou parcelado em 3 (três) vezes, ou em cartão de crédito.
O pagamento deverá ser feito pelos pais ou responsáveis direto à Universo Lúdico e a Ficha de Saúde deverá ser entregue
preenchida no ato do pagamento. A Agência Universo Lúdico fará plantão no Colégio para recebimento dos pais nos dias: 03,
04 e 05 de março, das 7h à 8h30; das 11h30 às 13h30 e das 17 às 18h.
Após essas datas, os pais deverão realizar o pagamento até o dia 10/03 diretamente na agência. Rua: Frei Manoel da
Ressurreição nº 1518 – Guanabara – Telefone: (19) 3288-0828.
ATENÇÃO: Prazo máximo para o pagamento até o dia 10/03. Após essa data, o aluno não participará do estudo do meio.
Atenciosamente,
A Diretoria.

........................................................................................................................................................................
AUTORIZAÇÃO ESTUTO DO MEIO – 6º ANOS

Eu, _______________________________________________________________, RG: ________________, autorizo
meu (a) filho (a) _________________________________________________, do 6º ano ____, a participar do Estudo
do Meio em Charqueada (Ecologic Park), dia 17/03/2020, sob responsabilidade do Colégio Dom Barreto e Agência
Universo Lúdico.
Assinatura do (a) responsável: _________________________________________ Data: ____ /____ /2020.

