Comunicado 040 em 13 de junho de 2019
Assunto: Alteração Saída Pedagógica
2º ano2

COLÉGIO JEAN PIAGET

Aqui se aprende a pensar,
a ser e a viver!

Pais,
Diante da falta de quórum para a excursão à Fazenda Bananal e pelas crianças
que iriam, incluiremos o 2º ano na excursão do 3º ano.
Informações abaixo:
Com o objetivo de solidificar os conteúdos programáticos em sala de aula entre
outros neste semestre, visitaremos o Projeto Tamar e o Aquário de Ubatuba.


Data: 02 de julho de 2019 (terça-feira)



Horário de saída do Colégio:7h (NESTE DIA OS ALUNOS DEVERÃO CHEGAR AO COLÉGIO ÀS
6h45).



Horário de saída de Ubatuba: 16h.



Horário previsto de chegada: 20h.



Valor / criança: R$ 189,00 a vista, dinheiro, débito ou cheque.



Valor adulto acompanhante: R$ 219,00 a vista, dinheiro, débito ou cheque.



Ou 3x NO CHEQUE DE 63,00 Ou 10X no Cartão. (taxas por conta do cliente)



Incluso: Ingresso Projeto Tamar e Aquário de Ubatuba, ônibus luxo com ar e banheiro,
almoço e guia turístico.



MUITO IMPORTANTE: Entregar o valor, a autorização e uma cópia da certidão de
nascimento ou da carteira de identidade do aluno até 24 de junho (segunda-feira),
IMPRETERIVELMENTE. Após esta data, não garantiremos vagas. PRECISAMOS DO
CUMPRIMENTO DO PRAZO DE PAGAMENTO E PONTUALIDADE NO HORÁRIO DE SAÍDA PARA QUE A
EXCURSÃO SEJA UM SUCESSO.



Vestuário: Uniforme do colégio. (NÃO ESQUECER O AGASALHO).



Levar: Chapéu ou boné, repelente e protetor solar.



Para este passeio, os alunos
coordenadora e Diretora Sandra.



Observação: acompanhante apenas para os alunos que de modo algum irá sozinho.

serão

acompanhados

pelas

professoras

e

pela

Contamos com a presença de todos os alunos.
Atenciosamente,
Coordenação Pedagógica

Autorização
Eu,_________________________________________________________________responsável
por_____________________________________________________________turma________autorizo
sua

participação no passeio para o Projeto Tamar e Aquário de Ubatuba, no dia 02 de

julho de 2019.
________________________________________________________________________________
Nome, Assinatura e Telefone do Responsável

