
  
                                                                                                Comunicado 097/2019 

Estudo do meio – Infantil 5 
Campinas, 30 de agosto de 2019 

 
 

 

Prezados pais e responsáveis, 
 
Os projetos interdisciplinares possibilitam ao aluno perceber o mundo que o rodeia. O estudo do meio                
propicia a concretização desse objetivo e busca tornar mais rica a relação entre os conteúdos de ensino e                  
a vida. Tendo em vista o conteúdo do projeto interdisciplinar desenvolvido com os alunos do Infantil 5 no                  
2º semestre, propomos um Estudo do Meio, em período integral, no espaço VILA EDUCA, localizado no                
Restaurante Vila Paraíso, em Joaquim Egídio, Campinas (SP).  
O Projeto Vila Educa tem como objetivo o contato com a natureza de forma lúdica, científica e sensorial,                  
explorando a fauna e a flora nativas para mostrar a importância da preservação ambiental. 
O Vila Educa permite levar o conhecimento ambiental de maneira criativa para as crianças, abordando               
temas como: água, animais, solo, fotossíntese e muito mais. 

Sugerimos que visitem o site para mais informações: <http://vilaeduca.com.br/>. 
 

Turmas: Infantil 5 – manhã e tarde 

Data do estudo do meio: 25/09/2019 (quarta-feira) 

Embarque: 7h30 / Retorno: 18h00 

Concentração para saída: 7h00  (próximo à portaria do Transporte Escolar). 

Custo da atividade: R$ 210,00  (duzentos e dez reais) 

 
Atenção: 
Esse estudo será realizado com a assessoria da empresa Universo Lúdico - Viagens Pedagógicas. O               
valor definido para o estudo inclui: a presença de um socorrista do Corpo de Bombeiros que acompanhará                 
todo o roteiro da viagem, transporte, seguro viagem, ingresso ao local, monitoria especializada, refeições              
(café da manhã, almoço e lanche da tarde).  
 
A empresa Universo Lúdico - Viagens Pedagógicas estará no Colégio para o recebimento do              
pagamento nos dias: 
 

● 17/09 - das 11h30 às 13h30 e das 17h30 às 18h30. 
● 18/09 - das 7h00 às 8h30 e das 11h30 às 13h30.  
● Local: Educação Infantil - pátio do Infantil 5. 

 
Os pagamentos poderão ser feitos das seguintes formas:  
 

● Dinheiro: à vista no ato da adesão; 
● Cheque: parcelado em duas vezes; 
● Cartões: débito ou crédito parcelado em duas vezes. 

 
Refeições inclusas:  
Café da manhã: Salada de frutas com granola da casa levemente adoçada com mel, queijo quente no                 
pão de mandioca da casa, bolo de cenoura, iogurte de morango, leite quente com chocolate e suco de                  
laranja. 

Almoço: salada de folhas, salada de tomate, arroz, feijão, carne moída com purê, strogonoff de frango,                
legumes, suco de laranja e sobremesa: frutas da estação. 

Lanche da tarde: pão de queijo, pipoca e suco de açaí. 

 

 

http://vilaeduca.com.br/


 
 

 

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, que deverá ser entregue nos dias              
do pagamento, 17/09 ou 18/09. Solicitamos que seja atualizada caso haja alteração até a data da                
viagem. 

 
3. Os alunos deverão estar uniformizados, usando tênis e/ou um calçado confortável, boné,            

repelente e protetor solar. 

4. Levar uma mochila de costas (pequena) com uma troca de roupa do uniforme e um lanche para                 
ser consumido no ônibus. 

5. Orientamos que todos os pertences, inclusive mochilas, sejam marcados com o nome do aluno              
para facilitar a identificação em caso de perda ou extravio. 

6. Não é necessário levar dinheiro. 

7. A atividade será confirmada mediante a participação de, no mínimo, 75% dos alunos do Infantil 5.  
 

8. A autorização abaixo deverá ser entregue à professora da turma até o dia 13 de setembro.  
 
Contamos com a participação de todos e colocamo-nos à disposição para outros esclarecimentos.  
 
 
Atenciosamente, 
 
Cláudia R. Veríssimo Moleiro                                                   Prof. José Admir Formigoni Moreli 
Coordenadora Pedagógica                                                          Diretor Pedagógico  
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

A U T O R I Z A Ç Ã O 
 

Estudo do Meio - “Vila Educa” - Restaurante Vila Paraiso.  Joaquim Egídio, Campinas - SP 
 

Eu_____________________________________________________ ( ) autorizo ( ) não autorizo,        

meu (minha) filho (a) _____________________________________________________, aluno (a) do        

Infantil 5 ________, do Colégio Rio Branco - Campinas, a participar, no dia 25/09/2019, do Estudo do                 

Meio em período integral no espaço Vila Educa, localizado em Joaquim Egídio, Campinas (SP). 

  
Campinas, _____/_____/_____                                _______________________________________ 
                                                                                                   Assinatura do responsável 
 

 
 


