
 
Comunicado 084 /2018  

Estudo do Meio 
Jota City - 2º ano EF I 

Campinas, 22 de junho de 2018 

 
Prezados pais ou responsáveis, 

Todos os roteiros e saídas com os alunos são pensados a partir do planejamento, contemplando               
temas de estudo de cada série, com o objetivo de transpor os conteúdos trabalhados em sala para                 
outros cenários e contextos. Esse tipo de atividade visa favorecer o desenvolvimento, o             
estabelecimento de relações e a construção de novos conceitos e habilidades pelas crianças. 

Jota City, a Metrópole do Futuro, está localizada dentro do Hotel Tauá Resort em Atibaia. A cidade                 
foi construída e pensada a partir de dois pilares: Sustentabilidade e Tecnologia. A Metrópole do               
Futuro é uma cidade totalmente conectada com a internet e com o mundo virtual. As crianças                
participam de oficinas inteligentes e divertidas, são incentivadas a produzir energia limpa para a              
cidade, reutilizar e reaproveitar a água, reciclar materiais para as atividades, compartilhar            
conhecimento e materiais com os colegas, compreender os princípios da economia, a importância            
do consumo consciente e a necessidade de uma alimentação equilibrada para sua saúde. Elas             
terão noção de como as ciências podem ser aplicadas em nosso dia a dia e voltarem conscientes                 
de seu papel fundamental para o futuro e para a sustentabilidade de nosso planeta. 

Os alunos serão acompanhados pela equipe de monitores da “DS Diversão e Saber Turismo              
Educacional”, além das professoras do 2º ano, da orientadora educacional Sandra Dedeschi e de              
um Socorrista do Corpo de Bombeiros. 
 
Data: 21 de agosto de 2018 (terça-feira)  
Apresentação para saída: 07h20                           Embarque: 07h45 
Retorno:18h  
Custo da atividade: R$182,00 (cento e oitenta e dois reais). 

O valor definido para o estudo inclui: 
- Transporte em ônibus executivo; 
- Ingresso e monitores do Jota City; 
- 3 refeições  (café da manhã + almoço + lanche da tarde). 

Formas de Pagamento 
 
        Serão disponibilizadas somente três formas de pagamento: 

1. À vista, em dinheiro ou cheque. 
2. Parcelamento em até duas vezes no cheque. 
3. Por meio de transferência bancária até o dia 9 de agosto (no caso de transferência, o                

comprovante deverá ser grampeado na Ficha Médica e entregue para a professora da turma até               
dia 10 de agosto, não sendo necessário comparecimento ao plantão).  

      Dados para transferência: Banco Itaú     Agência 2919          Conta corrente: 08441-4 
      Cereda e Donega Ltda ME  - CNPJ 24.379.849/0001 -86  
  

A empresa “ DS Diversão e Saber Turismo Educacional” estará no Colégio para recebimento dos               
pagamentos parcelados nos dias 25 de junho (2ªfeira) e 08 de agosto (4ª feira) - das 11h30 às 13h30                    
e das 17h30 às 18h30 -  no pátio da cantina. 

 

 



 

 
ORIENTAÇÕES:  
 

1. É indispensável que o aluno esteja em ótimas condições de saúde no dia do embarque. A                

família é responsável por informar à escola sobre os cuidados necessários. 

2. Preencher todas as informações contidas na Ficha Médica. Solicitamos que seja           

atualizada caso haja alteração até a data da viagem. 

3. A Ficha Médica deverá ser assinada e entregue à professora da turma.  

4. Os alunos deverão estar uniformizados, usando tênis e/ou um calçado confortável e levar             

uma mochila pequena de costas com uma troca do uniforme e agasalho. 

5. Recomendamos não levar celular e/ou máquinas fotográficas, pois os registros fotográficos           

serão feitos pela equipe pedagógica. 

6. Orientamos que todos os pertences sejam marcados com o nome do aluno para facilitar              

a identificação. 

7. Não é necessário levar dinheiro. 

8. Ressaltamos que, diante das orientações supracitadas, cada aluno será responsável por           

seus pertences pessoais, inclusive telefones celulares. 

Esta atividade será confirmada mediante a participação de, no mínimo, 75% dos alunos.             
Aguardamos até o dia 14 de agosto, a confirmação e Ficha Médica devidamente preenchida              
e assinada pelo responsável. 

 
Estamos à disposição para esclarecer eventuais dúvidas. 

Atenciosamente, 

Profa. Fabiene Cortijo Ramos 
Coordenadora Pedagógica 
 
Prof. José Admir Formigoni Moreli 
Diretor Pedagógico  
  


