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Circular nº 063 / 2017
Assunto: Estudo do Meio – Educação Infantil

Campinas, 09 de maio de 2017.

Senhores Pais de alunos da Educação Infantil,
Realizaremos um ESTUDO DO MEIO com os alunos da Educação Infantil, para
o SÍTIO DO VÔ BRUNO. O sítio oferece completa infra-estrutura para uma vivência rural
com os alunos e informações sobre diversos assuntos contidos no currículo escolar. Em meio a
um programa de atividades o local é uma antiga fazenda leiteira, que hoje, possui diversas
atividades, dentre essas se destacam a ordenha, pescaria, passeios de charrete e de trator,
contato com animais rurais, trilha na mata, e mais. Veremos os animais úteis ao homem; vacas,
cavalos, cabras, ovelhas, porcos, à vida no campo; agricultura; a vida das plantas; as aves:
galinha, peru, pato, marreco, os mamíferos: coelho, os insetos; preservação ambiental.
Local: SÍTIO DO VÔ BRUNO –– Estrada Santa Lúcia – Bairro Friburgo – Campinas - SP

Data: 19 / 05 / 2017 – 6ª feira
Horário Manhã: saída do Colégio às 7h30min / retorno ao Colégio às 11h30min
Horário Tarde: saída do Colégio às 13h / retorno ao Colégio às 16h30min
Alimentação: inclusa no preço – lanche da manhã ou da tarde.
Traje: UNIFORME COMPLETO. Aconselhamos uso de tênis e boné.
Custo: R$100,00 (cem 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 passeio.
OBS.: De acordo com a resolução 277/2008, veículos coletivos não precisam do uso da cadeirinha.
Todos devem usar cinto de segurança.

Acompanhantes: A professora da classe, a orientadora ou substituta, enfermeira e monitoria
especializada da Equipe Vida Ativa.
Devolver a autorização, devidamente preenchida, juntamente com o dinheiro, até dia
15/05/2017 - segunda-feira, para a professora, para que possamos nos organizar bem. Não
receberemos dinheiro e/ou autorização na véspera ou no dia da saída.
Observações:
 É permitido levar máquina fotográfica desde que o(a) próprio(a) aluno(a) se responsabilize por
ela. Não é prudente que a professora fique com algumas máquinas e deixe de dar a devida
atenção aos alunos.
 Em caso de chuva na data do Estudo do Meio, o mesmo será adiado e os alunos terão aulas
normais em seus respectivos horários.
Atenciosamente,
Orientação Educacional.
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