COLÉGIO SÃO JOÃO GUALBERTO
PROJETO: A ESCOLA EM MOVIMENTO

“Saída Cultural
Comunicado nº
030/2018
Vamos
passear!!!!

Srs. Pais e ou responsáveis dos (as) alunos (as) da Educação Infantil e 1ºs anos:
Vamos visitar a Cia dos Bichos, um passeio que tem como objetivo muita diversão,
brincadeiras e o despertar da curiosidade nas crianças para uma vivência rural onde os (as)
alunos (as) entrarão em contato direto com os objetos de estudo: natureza e os animais.
Assim estamos contribuindo para formação de uma geração mais saudável e consciente da
importância da preservação do meio ambiente e toda sua biodiversidade.
Data prevista: 21/08/2018 (terça-feira)
Horário de saída: 7h40
Horário previsto para chegada: 18h00
Investimento: R$ 160,00 (Cento e sessenta reais)
Data para envio do pagamento:
- O pagamento pode ser realizado à vista até o dia 06/08 ou,
- Em até 2x de R$ 80,00 (oitenta reais) em cheques com datas pré para até 06/07 e 06/08
(impreterívelmente) juntamente com autorização preenchida e assinada.

Estrada do
Capuava, 2990 Cotia - São Paulo

Estão inclusos: Transporte em ônibus de turismo com ar condicionado, ingresso,
monitoria especializada que acompanha o grupo desde a escola e também a monitoria no
local e Alimentação.
Alimentação:
A sugestão de cardápio oferecida pela Cia dos Bichos está descriminada no verso deste
comunicado.
O uso do uniforme completo e tênis será obrigatório.
Para os(as) alunos(as) que não participarem do passeio NÃO HAVERÁ aula neste dia
pois a prof.ª acompanhará o grupo ao passeio.
Desde já agradecemos a colaboração e o incentivo.
Atenciosamente,
Coordenação Pedagógica da Educação Infantil

__________
AUTORIZAÇÃO:”
Autorizo o(a) aluno(a) _________________________________________________

Turma: ____________ a participar do passeio ao Cia dos Bichos, situado na Estrada do
Capuava 2990, Cotia – SP.

.
São Paulo______de _______________de 2018.

Acesse:
www.gualberto.g12.br

Nome do responsável: _____________________________________________________
Grau de parentesco:_________________________________________________
_________________________________
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

Alimentação:

Estrada do
Capuava, 2990 Cotia - São Paulo

Para o café da manhã:
Opção 1- Pão francês com manteiga e queijo, bolo de cenoura e achocolatado para beber.
Opção 2- Pão-de-leite com queijo, bolo de cenoura e achocolatado
Podemos substituir o achocolatado por suco natural de frutas.
Almoço:
Opção 1- Salada, arroz, feijão, carne moída, farofa, batata refogada, macarrão tipo parafuso
na manteiga molho ao Sugo, queijo ralado a parte.
Opção 2- Salada, arroz, feijão, tiras de frango empanadas (peito de frango) farofa, batata
refogada, macarrão tipo parafuso na manteiga molho ao sugo e queijo ralado a parte
Acompanha suco natural de frutas.
Sobremesas:
Opção 1- Gelatina
Opção 2- Pudim Criança (creme sabor baunilha com calda de caramelo)
Opção 3- fruta (pode ser maçã, mamão ou banana)
Lanche:
Opção 1- Hot-dog, bolo de chocolate e suco natural.
Opção 2- Pão de queijo e bolo de chocolate e suco natural.

