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VIVÊNCIA - RECANTO SÃO JOSÉ
CIRCULAR n° 033 / 2017
ASSUNTO: - participar de um dia de VIVÊNCIA, no Recanto São José
DATA: - 31 de março de 2017
SAÍDA e RETORNO: - às 7h00, no portão do EM e retorno às 17h30, no portão da rampa.
VALOR: R$ 70,00 – referente ao ônibus, taxa de manutenção do Recanto e refeições (café
da manhã, almoço e lanche).
Pagamento até 20/03/2017

Campinas, março de 2017
Senhores pais,
Como em todos os anos, o Ensino Médio propõe um dia de reflexão e de lazer no Recanto
São José. Esta atividade é um projeto da área de Humanas e está prevista em calendário, com a
participação dos professores da área e dos professores de Educação Física. Neste ano, as
atividades desse encontro envolverão o tema: “Fraternidade: Biomas brasileiros e defesa da
vida”.
Alimentação: Uma equipe contratada pelo Colégio servirá o café da manhã, o almoço
(suco e sobremesa incluídos) e o lanche da tarde.
Aconselhamos que os alunos levem roupas de banho (piscina), trocas de roupas, toalhas e
material de higiene pessoal.
Será um dia muito especial, incluindo dinâmicas que permitirão novos aprendizados, além
do convívio e da integração entre todos.
Atenciosamente,

Orientação Educacional e Coordenação da Área de Humanas
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
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Eu, ..................................................................................................., pai / responsável pelo (a)
aluno (a) ..............................................................................................., da ... .... série .......
do EM, autorizo sua participação na atividade VIVÊNCIA, no Recanto São José, no dia
31 de março de 2017.

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL ______________________________________

