Comunicado nº 15 /2018

PROJETO: A ESCOLA EM MOVIMENTO

“Saída Cultural”
Srs. pais e ou responsáveis dos (as) alunos (as) dos 4ºs e 5ºs anos.
O Colégio São João Gualberto está promovendo aos alunos dos 4ºs e 5ºs anos um
Estudo do Meio, na CIDADE DO LIVRO.

Fundada em 1997, a Cidade do Livro é um espaço cenográfico tematizado,
que tem o objetivo de desenvolver, desde cedo, o hábito da leitura nas
crianças. Nos vários ambientes distribuídos por uma área de dois mil metros
quadrados, com forte apelo visual, os visitantes aprendem sobre a
importância dos livros, saúde, meio ambiente, pluralidade cultural, ética e
cidadania.
PROJETO TEENS MISTÉRIO E CONHECIMENTO!
A garotada dessa faixa etária vive uma aventura por dentro da Editora
Perdida. Em meio a armadilhas, labirintos e paredes móveis, os pequenos
devem não só escapar ilesos de um monstro como também desvendar quem
está por trás do mistério da destruição de livros.
Data : 29 de junho de 2018- 6ª feira
Saída do Colégio manhã: 07h30 – retorno previsto: 12h30.
Saída do Colégio tarde: 13h30 – retorno previsto: 18h00.
Investimento: R$ 80,00 (oitenta reais).

Visite nosso site:
www.gualberto.g12.br

Formas de pagamento:
Pagamento a vista até no máximo dia 15/06/18
2x de R$ 40,00(quarenta reais), sendo que o 1º cheque até 15/05/18 e o 2º cheque
para 15/06/18 impreterivelmente, juntamente com a autorização devidamente
preenchida e assinada.
OBS: Após esta data não serão mais aceitos pagamentos, pois há um agendamento
conforme o número de participantes.
ITENS INCLUSOS: Transporte em ônibus de turismo com ar condicionado, toalete,
ingresso, lanche, monitoria local especializada e monitoria Ícaro Tour que
acompanhará o grupo desde a saída da escola.
O uso do uniforme completo e tênis será obrigatório.
Enfatizamos a importância da participação de todos, pois os temas serão
abordados em trabalhos realizados por nossos alunos.
Para os(as) alunos(as) que não participarem deste evento haverá aula normal
neste dia.
Desde já agradecemos a colaboração e o incentivo.
Atenciosamente,
Coordenação Pedagógica
23 de abril de 2018
AUTORIZAÇÃO: “Cidade do Livro”
Autorizo o(a) aluno(a) __________________________________ do ___º ano ____
a participar do Estudo do Meio na Cidade do Livro, localizada à Alameda Afonso
Schmidt, 877.
São Paulo, ___de _____________de 2018.
Nome do responsável: ______________________________________________
Grau de parentesco:_________________________________________________
_________________________________
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL
Você pode conhecer um pouco mais sobre a Cidade do Livro em
http://www.cidadedolivro.com.br/novo

