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CONFRATERNIZAÇÃO DO 5º ANO - BROTAS 

Prezados pais e responsáveis, 

Está chegando o tão esperado momento da confraternização e, para que ela aconteça da melhor forma                

possível, seguimos alguns critérios importantes para a segurança e conforto de nossos alunos. Por estas               

razões, escolhemos o Recanto Alvorada Eco Resort, localizado em Brotas/SP.  

A viagem de confraternização acontecerá nos dias 27 e 28 de novembro (terça-feira e quarta-feira) e será                 

realizada com a assessoria da Ivian Expedições Educacionais. Além das professoras e da orientadora              

educacional, os alunos serão acompanhados por monitores da empresa 24 horas por dia. 

Os alunos utilizarão toda a estrutura de lazer do resort, participarão de gincanas, festa do sorvete, baladinha e                  

jogos super divertidos, e ainda terão refeições saborosas e de qualidade. Sendo assim, o lugar proporcionará                

aos alunos inúmeras opções para que tenham momentos de muito lazer e de contato com a natureza. 

Para outras informações e fotos sobre o Resort, visite o site: www.recantoalvorada.com.br. 

Data: 27 e 28 de novembro de 2018  

Apresentação para saída: 6h30 (portão dos ônibus)              Embarque: 7h  

Horário de chegada: 28/11 - 18h30 

 

Solicitamos o cumprimento do horário de embarque para não prejudicar o planejamento da viagem. 

 

Custo da atividade: R$702,00 (setecentos e dois reais). 
 
Formas de pagamento: o valor poderá ser parcelado, com o último vencimento até 30 dias após a data da                   

viagem com cheque pré-datado ou  cartão de crédito.  

A empresa Ivian estará no colégio para o recebimento nos dias 04/09/18, 08/10/18 e 26/10/18 das 07h30 
às 8h30  e das 12h às 13h30 -  no pátio da cantina.  

 

O valor do pacote inclui transporte, hospedagem, pensão completa (café da manhã, almoço, festa do sorvete,                

lanche, jantar) e monitoria especializada. 

Informações: 

Elaboramos, em conjunto com a Ivian, orientações, recomendações e informações para que a estadia dos               
alunos seja agradável e segura: 

http://www.recantoalvorada.com.br/
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1. Uma enfermeira permanecerá no resort de plantão 24 horas durante a estadia dos alunos. Monitores               

da Ivian também estão aptos a prestarem os primeiros socorros. A empresa Ivian Expedições  

Educacionais realizou um levantamento dos hospitais e recursos médicos disponíveis na região para             

eventuais necessidades.  

2. Quando da utilização das piscinas e do lago, os alunos serão assistidos por um guarda-vidas. 

3. Nas atividades realizadas no lago (windsurf, bote e caiaque), é obrigatório o uso de coletes               

salva-vidas. 

4. É indispensável que a criança esteja em ótimas condições de saúde no dia do embarque. A família é                  

responsável por essa informação. 

5. Crianças que fazem algum tratamento médico ou utilizam medicação devem observar os            

procedimentos abaixo: 

○ Remédios de uso sistemático é necessário a receita médica com prescrição de dosagem e              

horários; 

○ Remédios eventuais (dor de cabeça/anti-inflamatório/antitérmico etc.) devem ser informados na          

Ficha Médica assinada pela família. É necessário mencionar a dosagem usual. 

○ Remédios enviados fora da embalagem ou sem identificação não serão ministrados. 

○ Remédios sem prescrição médica, mesmo sendo homeopático ou de manipulação, não serão            

ministrados. 

6. Preencher todas as informações contidas na Ficha Médica, como convênio, médico pediatra com             

telefone de contato e outras. A ficha médica deverá ser atualizada caso haja alteração até a data da                  

viagem. Clique aqui para acessar a ficha médica. 

7. A Ficha médica preenchida deverá ser entregue para professora da sala. 

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

feitos pela equipe da Ivian e compartilhado com o colégio. 

9. Orientamos que todos os pertences, inclusive mochilas e malas, sejam marcados com o nome do               

aluno para facilitar a identificação em caso de perda ou extravio. 

10. Não recomendamos que sejam levados objetos de valor, como joias, aparelho ortodôntico móvel,             

tablets, Ipad etc. 

11. Não é necessário levar dinheiro. 

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

pertences pessoais, inclusive telefones celulares e dinheiro. 

13. O aluno deve portar um documento de identificação. 

14. Sugerimos os seguintes itens para o enxoval: 

 

http://www.riobranco.org.br/pdf/FICHA-MEDICA-Recanto-Alvorada2018.pdf
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● 1 toalha de piscina 

● 3 cuecas ou calcinhas 

● 3 pares de meia 

● 3 camisetas 

● 1 calça comprida 

● 2 shorts 

● 1 sunga, biquíni ou maiô 

● 1 agasalho 

● 1 pijama 

● 1 boné 

● 2 pares de tênis 

● 1 par de chinelos ou sandálias 

● 1 saco grande para acondicionar roupas 

sujas 

● 1 saco plástico para acondicionar roupas 

molhadas 

● 1 capa de chuva (opcional) 

● 1 roupão de banho (opcional) 

● Escova  de dentes e pasta  

● Saboneteira com sabonete 

● Desodorante 

● Pente e escova de cabelo 

● Shampoo e condicionador 

● Repelente 

● Filtro solar ( indispensável) 

● Lanterna com pilhas novas 

● Muita alegria e disposição 

  
Caso alguma família necessite de mais informações, a equipe do Colégio e a empresa Ivian ficarão à                 

disposição. 

A equipe do Colégio Rio Branco cuidou de cada detalhe para que seja um evento alegre, divertido e marcante                   

para os nossos alunos. 

 

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


