COMUNICADO 012/2018

Taquara, 23 de março de 2018.

Senhores Pais (Pré 5, 2º e 3º ano):
Com o objetivo de vivenciar na prática os conteúdos estudados em sala de aula, realizaremos um passeio
pedagógico a Porto Alegre, no dia 03/04 (terça-feira). Neste passeio os alunos observarão os aviões comerciais
decolando e aterrissando no Aeroporto Salgado Filho e serão transportados em um catamarã (barco) numa travessia
no Rio Guaíba.
Solicitamos a sua atenção às informações abaixo:
 Horário de saída – 12h, pontualmente.
 Horário de chegada: 19h 30min.
 Valor: R$ 35,00. O valor deverá ser pago no caixa do colégio, até o dia 29/03/2018, juntamente com a
autorização abaixo.
 Os alunos deverão levar: lanche para o intervalo da tarde (cada criança deverá almoçar antes de sair de
casa), uma garrafinha com água e protetor solar. O embarque no ônibus só será permitido se o aluno
estiver portando um documento original, sendo que a numeração deste documento deverá ser a mesma
que consta no sistema de secretaria e na lista de passageiros. Exemplo: Se o aluno estiver portando o
documento de identidade (RG), essa numeração deverá constar na lista de passageiros. Sugerimos que
todos levem a carteira de identidade (RG).
 Ponto de encontro de saída e chegada: em frente ao ginásio de esportes do colégio.
 Os alunos deverão estar devidamente uniformizados.
 No dia 03/04 não haverá aula para os alunos que não participarem do passeio e nem para os alunos que
estudam no turno da manhã, pois os mesmos virão somente à tarde para o passeio. O mesmo será
extensivo aos alunos do Turno Integral, portanto, na parte da tarde não haverá atividade para os alunos
deste nível que não participarem do passeio.
 Caso chova o passeio será reagendado e haverá aula normal. Posteriormente informaremos a nova data.
Desde já, agradecemos a compreensão e colaboração de todos.
Atenciosamente,



Emerson Lemões Motta
Diretor Acadêmico
_________________________________________________________________________________________
AUTORIZAÇÃO

Eu_________________________________________________________________________ autorizo o (a) aluno (a)
__________________________________________________________ da turma ____________ a participar da saída
pedagógica à Porto Alegre, no dia 03/04/2018.
Assinatura do Responsável: _________________________________________________________
............................................................................................................................................................................................
RECIBO
Recebemos do aluno ____________________________________________________________________, turma
______ o valor de R$ 35,00, referente ao passeio pedagógico à Porto Alegre, que ocorrerá no dia 03/04/2018.
Ass. Resp. Escola: _____________________________________________________

