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Circular nº68 / 2017
Assunto: Estudo do Meio – CEA Fazenda Santo Antonio - Capivari – 2°s anos

Campinas, 22 de maio de 2017.

Senhores Pais de alunos dos 2°s anos do Ensino Fundamental I,
Realizaremos um ESTUDO DO MEIO com os alunos dos 2°s anos do Ensino Fundamental I, para
aprofundamento dos conteúdos estudados em sala de aula. A Fazenda Santo Antonio é reconhecida
regionalmente pelo trabalho de educação ambiental, é um espaço único para o contato com a natureza.
Os alunos terão a oportunidade de conhecer a beleza natural deste lugar e se espantar com o colorido das
borboletas e com a organização social das formigas. O contato será direto com a natureza, vivendo

momentos inesquecíveis e altamente gratificantes.

Local: CEA Fazenda Santo Antonio - Capivari – SP
Data: 02 / 06 / 2017 – 6ª feira
Horário: saída do Colégio: às 7h30min - solicitamos não atrasar
retorno ao Colégio: às 17h

www.ceasantoantonio.com.br

Alimentação: incluso 3 refeições (lanche da manhã + almoço + lanche da tarde)
Traje: UNIFORME COMPLETO, com tênis
Custo: R$ 170,00 (cento e setenta reais)
Em caso de pagamento com cheque, favor não fazê-lo nominal ao Colégio, pois o mesmo será repassado às
empresas de transporte, alimentação ou monitoria.

Transporte: ônibus de turismo
Acompanhantes: As professoras dos 2º anos, monitoria especializada da Equipe Vida Ativa,
monitoria do local, Orientadora ou substituta, professora auxiliar e enfermeira.
Observações:





Aparelhos ortodônticos, óculos e medicação necessária/diária deverão ter cuidados especiais e, estando
em tratamento ou podendo ter alguma reação não rotineira, solicitamos conversar com antecedência com
a professora de sala, informando-a sobre tudo que for necessário;
É permitido levar máquina fotográfica desde que o(a) próprio(a) aluno(a) se responsabilize por ela;
Caso os pais não autorizem a criança a ir ao estudo do meio, neste dia ela fica dispensada das aulas – não
deverá vir ao Colégio;
Caso esteja chovendo na data programada, haverá aulas normais e o estudo será reprogramado;

 Devolver a autorização, devidamente preenchida, juntamente com o dinheiro, até dia 29/05/2017 –
segunda-feira, para a professora, para que possamos organizar bem a atividade. Não receberemos dinheiro e/ou
autorização na véspera ou no dia da saída.
Atenciosamente,
Orientação Educacional.

