Comunicado 067/2017
OSESP e Museu do Futebol - 3º ano EF I
Campinas, 26 de maio de 2017
Prezados pais e responsáveis,
Temos acompanhado com atenção e cuidado as notícias veiculadas pela imprensa sobre a situação na
região próxima à Sala São Paulo, onde acontecerá o Estudo do Meio do 3º ano. Estamos também
mantendo contato direto com a equipe responsável pela realização do concerto. Trata-se de um Evento
Didático que conta com um esquema de apoio dos órgãos de segurança, pois envolve a participação de
mais de mil crianças de diversas escolas. Há uma base da Polícia Militar na frente do prédio e a região está
com policiamento ostensivo. A equipe da Sala São Paulo nos tranquilizou quanto à segurança do evento,
informando, diferentemente do que aparece na imprensa, que a situação na região apresenta-se tranquila.
O Colégio e a empresa Ivian Expedições Educacionais, contratada para assessorar a realização do estudo,
estão cuidando dos detalhes, começando pelo trajeto para chegar ao local. A Fundação Osesp, por meio de
um tutorial, orienta as escolas sobre o melhor caminho para o acesso e saída do local, além de informar que
o embarque/desembarque será realizado em frente à Sala São Paulo onde há a calçada de acesso.
Tudo está sendo planejado cuidadosamente para que o roteiro transcorra com tranquilidade e segurança e
que as nossas crianças possam aproveitar ao máximo esse dia. Será, certamente, uma viagem marcante e
inesquecível.
Para que a viagem seja feita com calma e atentos ao trânsito na cidade de São Paulo, especialmente em
uma sexta-feira, precisamos antecipar a saída para às 7 horas, para podermos chegar ao Museu do
Futebol às 9h30. Desta forma, solicitamos a cooperação de todos para sairmos pontualmente no horário
indicado.
Concentração: a partir das 6h45
Saída do colégio: 7h
Horário previsto de chegada no colégio: 18h30
Local da concentração dos alunos para o embarque
3º ano A B e C - turmas do matutino
- Sala de aula

3º ano - turmas do vespertino
- D e E - Sala 86 (RB+ no corredor do EFI)
- F - em frente à Sala de Apoio (corredor do FI)

Orientações gerais:
●
●
●
●

É obrigatório o uso da camiseta, do agasalho e da calça comprida do uniforme, além de tênis
confortável;
Levar uma mochila de costas (pequena) com: lanche reforçado (para manhã e tarde), agasalho e
uma troca de roupa do uniforme;
Não recomendamos levar aparelhos celulares e outros eletrônicos.
Ressaltamos que cada aluno será responsável por seus pertences pessoais.

Obs.: O portão 2 (transporte escolar) será aberto às 06h45.
Estamos à disposição para esclarecer eventuais dúvidas.
Atenciosamente,
Profa. Fabiene Cortijo Ramos
Coordenadora Pedagógica

Prof. José Admir Formigoni Moreli
Diretor Pedagógico

