COLÉGIO EDUARDO GOMES
Compromisso de educar para transformar.

Comunicado 74/17 - A
Assunto: Excursão recreativa – Kidzania
São Caetano do Sul, 07 de novembro de 2017.
Senhores Pais ou Responsável
Conforme Comunicado 135/17 referente ao cancelamento da excursão ao Sítio do Picapau Amarelo,
estamos enviando nova opção, onde os alunos poderão brincar e aprender sobre o mundo das profissões.
Anos:

2º e 3º anos do Ensino Fundamental

Local:

Centro de Edutenimento Kidzania, localizado no Shopping Eldorado – SP
www.kidzania.com.br

Objetivo:

• Recreação

Data:

1º de dezembro (sexta-feira)

Horário

Concentração: 6h30min
Saída: 7h
Retorno: 17h30min (sujeito a atraso)

Valor:

R$ 140,00 (ingresso, transporte, contratação de monitoria extra e lanche)

Pagamento:

Observações:

Deverá ser enviado juntamente com a autorização até o dia 14/11.
(Identificar, no verso do cheque, nome, telefone e turma do aluno.).
Para os alunos que já haviam efetuado o pagamento da excursão ao sítio serão
devolvidos: 2º ano C = R$ 6,00 e, para as demais turmas, R$ 12,00; porém
todos deverão trazer esta nova autorização preenchida e assinada até o dia
14/11, e os que quiserem a devolução integral do valor pago deverão solicitar via agenda,
informando os dados do cheque, caso o pagamento tenha sido efetuado em cheque.
Os alunos que não haviam aderido à excursão ao sítio poderão aderir a esta nova opção
até 14/11.
Os alunos do 3º ano D que irão gratuitamente também deverão trazer esta nova
autorização preenchida e assinada até 14/11.
Não serão aceitas adesões nem devoluções após a data-limite, pois os ingressos serão
comprados antecipadamente.
Nesse dia, as aulas serão suspensas para as turmas citadas acima.
Será servido lanche no local: sanduíche misto (presunto e queijo) + suco Sufresh + bolo.
Os alunos deverão estar uniformizados e levar lanche reforçado para os trajetos (ida e
volta).
Informamos ainda que, nesse dia, haverá, no local, somente nosso Colégio e mais 2
escolas com 30 alunos cada.
Na chegada da excursão, os alunos deverão, obrigatoriamente, entrar no Colégio.

Atenciosamente
Coordenação de Eventos

"----------------------------------------------------- Destacar e devolver até 14/11 --------------------------------------------Protocolo de entrega
Comunicado: 74/17 - A
Assunto: Excursão Recreativa – Kidzania

Autorizo meu(minha) filho(a), ______________________________________________________________, do
______ ano ______ , do Ensino Fundamental, RG nº ___________________________ (o número do RG deve ser o
do aluno ou o do responsável) a ir com o Colégio Eduardo Gomes ao Kidzania.

Assinatura do Responsável

COLÉGIO EDUARDO GOMES
Compromisso de educar para transformar.

Comunicado 74/17 - B
Assunto: Excursão recreativa – Kidzania
São Caetano do Sul, 07 de novembro de 2017.
Senhores Pais ou Responsável
Conforme Comunicado 137/17 referente ao cancelamento da excursão ao Jota City – Hotel Tauá,
estamos enviando nova opção, onde os alunos poderão brincar e aprender sobre o mundo das profissões.
Anos:

4º e 5º anos do Ensino Fundamental

Local:

Centro de Edutenimento Kidzania, localizado no Shopping Eldorado – SP
www.kidzania.com.br

Objetivo:

• Recreação

Data:

1º de dezembro (sexta-feira)

Horário

Concentração: 6h30min
Saída: 7h
Retorno: 17h30min (sujeito a atraso)

Valor:

R$ 140,00 (ingresso, transporte, contratação de monitoria extra e lanche)

Pagamento:

Observações:

Deverá ser enviado juntamente com a autorização até o dia 14/11.
(Identificar, no verso do cheque, nome, telefone e turma do aluno.).
Para os alunos que já haviam efetuado o pagamento da excursão ao Jota City
serão devolvidos R$ 16,00 (em dinheiro), porém todos deverão trazer esta nova
autorização preenchida e assinada até o dia 14/11, e os que quiserem a devolução
integral do valor pago deverão solicitar via agenda, informando os dados do cheque, caso
o pagamento tenha sido efetuado em cheque.
Os alunos que não haviam aderido à excursão ao Jota City poderão aderir a esta nova
opção até 14/11.
Não serão aceitas adesões nem devoluções após a data-limite, pois os ingressos serão
comprados antecipadamente.
Nesse dia, as aulas serão suspensas para as turmas citadas acima.
Será servido lanche no local: sanduíche misto (presunto e queijo) + suco Sufresh + bolo.
Os alunos deverão estar uniformizados e levar lanche reforçado para os trajetos (ida e
volta).
Informamos ainda que, nesse dia, haverá, no local, somente nosso Colégio e mais 2
escolas com 30 alunos cada.
Na chegada da excursão, os alunos deverão, obrigatoriamente, entrar no Colégio.

Atenciosamente
Coordenação de Eventos

"----------------------------------------------------- Destacar e devolver até 14/11 --------------------------------------------Protocolo de entrega
Comunicado: 74/17 - B
Assunto: Excursão Recreativa – Kidzania

Autorizo meu(minha) filho(a), ______________________________________________________________, do
______ ano ______ , do Ensino Fundamental, RG nº ___________________________ (o número do RG deve ser o
do aluno ou o do responsável) a ir com o Colégio Eduardo Gomes ao Kidzania.

Assinatura do Responsável

