COLÉGIO DOM BARRETO
Avenida Saudade, 705 - Ponte Preta - Campinas - SP - CEP 13041-670
Fones (0xx19) 3232-4366 ou (0xx19) 3232-4796 Fax (0xx19) 3234-6696
Site: www.colegiodombarreto.com.br - E-mail: secretaria@colegiodombarreto.com.br
Etapas da Educação Básica: Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio

Circular: nº 027 /2017 – 7º Ano do Ensino Fundamental
Assunto: Estudo do Meio
Campinas, 06 de março de 2017.

Senhores Pais e Alunos:
Com finalidade de fixar conceitos de diversas disciplinas e contribuir para um melhor
desenvolvimento dos nossos propósitos educacionais e pedagógicos, realizaremos o ESTUDO DO MEIO com
os 7ºs Anos do Ensino Fundamental.
DADOS INFORMATIVOS:
LOCAL: Tecelagem (Indústria) e Fazenda Ibicaba – Americana/SP.
DATA: 22/05/2017 - 2ª feira.
HORÁRIO:
Saída do Colégio: 6h10min (impreterivelmente) - Retorno ao Colégio: 17h30min.
ALIMENTAÇÃO: Como ficarão bastante tempo fora, é conveniente que os alunos levem garrafa de água e
LANCHE REFORÇADO, pois lancharão também no ônibus, durante o percurso. Opção de almoço: Shopping
Tivoli ou lanche de casa.
TRAJE: É obrigatório o uso de Camiseta do uniforme de manga curta. Poderão usar calça jeans, moleton
ou elanca (azul marinho), ou bermuda (azul marinho). É aconselhável o uso do boné, tênis, repelente e
filtro solar.
MONITORIA: Especializada (para o trajeto de ônibus e para os locais a serem visitados).
ACOMPANHANTES: Professores do Colégio e do Ano.
VALOR: R$ 173,00 (Cento e setenta e três reais), COM SEGURO. Forma de pagamento:
1a. opção: a vista em dinheiro ou cheque até o dia 13 de março.
2a. opção: 1 cheque pré-datado para o dia 12 de maio.
3a. opção: 2 cheques para 12 de abril e 12 de maio.
4a. opção: 3 cheques para 13 de março, 12 de abril e 12 de maio.
Obs. A autorização e o pagamento escolhido deverão ser entregues impreterivelmente até o dia
13/03/2017 (dia marcado para agência receber), para o aluno representante da classe. Após esta data, o
aluno não participará do Estudo do Meio.
........................................................................................................................................................................
AUTORIZAÇÃO
Autorizo meu(a) filho(a) a sair com o Colégio Dom Barreto para Estudo do Meio na Tecelagem e
Fazenda Ibicaba em Americana - SP, no dia 22/05/ 2017.
Nome do(a) aluno(a): _______________________________Nº___ R.G.________________
7º Ano:____
Assinatura do(a) responsável:___________________________ R.G. __________________
Data:____/____/______.

