
  
  
 Comunicado 123/2018 
 RB Férias - Dezembro 2018 
 Campinas, 03 de outubro de 2018 

 
 
Prezados pais e responsáveis, 
 
Estão abertas as inscrições para o RB Férias de dezembro, que está com uma              
programação imperdível para crianças de 3 a 12 anos, nos períodos de 10 a 14/12, e de 17                  
a 21/12, das 8h às 17h. 
 
Para repetir o sucesso da edição de julho, o RB Férias novamente será realizado em               
parceria com a empresa Ivian, que cuidará de toda a programação e animação com nossos               
alunos e convidados, utilizando a estrutura de esporte e lazer do colégio. Essa é uma ótima                
oportunidade para convidar os familiares e amigos para passarem as férias se divertindo             
juntos.  
 
Serão desenvolvidas atividades de interação, recreativas, esportivas e jogos cooperativos          
com as crianças, respeitando os limites de cada faixa etária. Como sempre, durante todo o               
período, os alunos estarão acompanhados de educadores e monitores da Ivian.  
 
Lembramos que é possível optar pela contratação de período completo ou de meio-período. 
Confira abaixo as informações. 
 
Período de Inscrição: 03 a 30/10 
 
Investimento: 

● Semana 1 (5 dias - 10 a 14/12) 
Período completo: R$292,00 - com almoço (8h às 17h) 
Meio-período: R$194,00 -  não inclui almoço (8h às 12h ou 13h às 17h) 

 
● Semana 2 (5 dias - 17 a 21/12) 

Período completo: R$292,00 - com almoço (8h às 17h) 
Meio-período: R$194,00 -  não inclui almoço (8h às 12h ou 13h às 17h) 

 
Plantão para pagamento no colégio:  

● Dia 30/10 - das 7h às 8h e das 11h30 às 13h30 
● Dia 31/10 - das 11h30 às 13h30 e das 17h30 às 18h30  

 
Importante: 

● O RB Férias será realizado mediante o número mínimo de 40 e máximo de 120 
crianças inscritas por turma. 

● O lanche para o período é opcional. Os pais podem adquirir o kit lanche saudável               
diretamente na cantina Ravana ou trazer de casa. 

 
Clique aqui e faça sua inscrição! 

https://goo.gl/forms/JEeAvYxvHLF4uLxI2

