
 
 

Comunicado 098 /2019 
Confraternização - 1º ano – EF I 

Campinas, 30 de agosto de 2019 
 

  
Srs. pais e responsáveis: 

Muitas vitórias, alegrias, crescimento, realizações de bons projetos, tanto em sala de aula quanto em atividades                
complementares, marcaram os anos da Educação Infantil e 1º ano do EF I de nossos alunos. Para encerrar o ano                    
letivo, organizamos um Dia de Confraternização no Espaço Temático Sítio do Pica Pau Amarelo. O espaço foi                 
construído em um ambiente com árvores nativas preservadas, à beira da represa “Paulo de Paiva Castro”, em                 
Mairiporã - SP. Esse contato com a natureza vai ao encontro de algumas temáticas das obras de Lobato, que                   
exploram a questão ambiental. Trata-se de um projeto desenvolvido pelo Espaço Temático, que proporcionará              
atividades educativas para as crianças, agregando valores e cultura de forma lúdica e divertida. Sugerimos que                
visitem o site para mais informações: <http://www.sitiodopicapauamarelosp.com.br/>. 

Turmas: 1º ano - Manhã e Tarde 
Data: 08 de novembro de 2019    
Concentração para saída: 7h  (próximo à portaria do Transporte Escolar) 
Embarque: 7h30 
Horário de chegada: 19h 
 
Custo da atividade: R$ 271,00 (duzentos e setenta e um reais) 
 
Solicitamos o cumprimento do horário de embarque para não prejudicar o planejamento da viagem. 

  
Atenção: 
A atividade será realizada com a assessoria da empresa Universo Lúdico - Viagens Pedagógicas. O valor definido                 
para essa atividade inclui: a presença de um socorrista do Corpo de Bombeiros que acompanhará todo o roteiro da                   
viagem, monitoria especializada com rádio comunicador e kit de primeiros socorros, transporte, seguro-viagem,             
ingresso ao local e 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 1º ano. 

 
Os pagamentos poderão ser feitos das seguintes formas:  
 

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

 
Refeições inclusas:  
 
Café da manhã: frutas da época, bolo caseiro, achocolatado, pão francês, presunto, queijo e suco de frutas. 

Almoço: arroz, feijão, massa, molho ao sugo, picadinho de carne, tirinhas de frango, creme de milho, farofa, purê de                     
batatas, salada (alface, tomate, cenoura e pepino), suco de frutas, gelatina e fruta. 

Lanche da tarde: bolo caseiro, pão francês, presunto, requeijão, pipoca e suco de frutas. 

 
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 e 18/09. Solicitamos que seja atualizada caso haja alteração até a data da viagem. 

 

http://www.sitiodopicapauamarelosp.com.br/


 
 
 

 
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. 

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

Caso alguma família necessite de mais informações, a equipe do Colégio e a empresa Universo Lúdico - Viagens                  
Pedagógicas ficarão à disposição para atendê-los nos dias de recebimento do pagamento: 17/09 e 18/09.  

Essa atividade será confirmada mediante a participação de, no mínimo, 75% dos alunos do 1º ano.                
Aguardamos, até o dia 13 de setembro, a autorização abaixo, devidamente preenchida e assinada pelo               
responsável. 
 
 
Contamos com a participação de todos e colocamo-nos à disposição para outros esclarecimentos.  

Atenciosamente, 

 
Cláudia Regina Veríssimo Moleiro Prof. José Admir Formigoni Moreli 
Coordenadora Pedagógica                                                                                    Diretor Pedagógico 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

A U T O R I Z A Ç Ã O 

Dia de Confraternização - Espaço Temático Sítio do Pica Pau Amarelo 

 

Eu, ________________________________________________________________________________________, 

(     ) autorizo 

(     ) não autorizo, 

meu (minha) filho (a) ______________________________________________________________________,     

aluno (a) do 1º ano________, do Colégio Rio Branco - Campinas, a participar, em 08/11/2019, do Dia de                  

Confraternização no Espaço Temático Sítio do Pica Pau Amarelo, localizado em Mairiporã - SP. 

 

Campinas, _____/_____/_____                                                     _______________________________________ 
                                                                                                                         Assinatura do responsável 

 
 
 

 


