
 
 

Comunicado 126/2019 
Confraternização Brotas - EF-5 

Campinas, 18 de novembro de 2019 
 

Prezados pais e responsáveis, 

Está chegando o tão esperado momento da confraternização e, para que ela aconteça da melhor               
forma possível, pedimos especial atenção às informações a seguir: 

Data: dias 25 e 26 de novembro de 2019  
Apresentação para saída: segunda-feira, dia 25/11, às 7h 
Embarque: 7h15  
Local: próximo à escada da biblioteca - entrada pela Portaria 3 
Chegada ao colégio: terça-feira, dia 26/11, por volta das 18h30  

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

Lembramos que é indispensável que a criança esteja em ótimas condições de saúde no dia do                
embarque. A família é responsável por esta informação. A ficha médica deverá ser atualizada              
caso haja alteração até a data da viagem. 

● Não é necessário o uso do uniforme do colégio; 

● O aluno deve portar um documento de identificação; 

● 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; 

● Não recomendamos que sejam levados objetos de valor, como joias, aparelho ortodôntico            
móvel, tablets, Ipad etc.; 

● Não é necessário levar dinheiro; 

● Levar roupas que possam voltar sujas e molhadas. 

Crianças que fazem algum tratamento médico ou utilizam medicação devem observar os            
procedimentos abaixo: 

○ Remédios de uso contínuo é necessária 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. 

● Recomendamos não levar celular e/ou máquinas fotográficas, pois os registros          
fotográficos serão feitos pela equipe da Ivian e compartilhados com o Colégio; 

● Para que possam ter notícias sobre as crianças, basta acessar o aplicativo IsCool e              
acompanhar todas as novidades e fotos da viagem. 

 



 

Ressaltamos que, diante das orientações supracitadas, cada aluno será responsável por seus            
pertences pessoais, inclusive celulares e dinheiro. 

Para ajudar na organização da mala, sugerimos os seguintes itens para o enxoval:  

1 toalha de piscina 1 saco plástico para acondicionar roupas molhadas 

3 cuecas ou calcinhas 1 saco grande para acondicionar roupas sujas 

3 pares de meia 1 roupão de banho (opcional) 

3 camisetas manga curta Escova  de dentes, pasta e fio dental  

2 shorts Saboneteira com sabonete 

1 camiseta manga longa (fina) Desodorante 

1 calça comprida Pente e escova de cabelo 

1 agasalho Shampoo e condicionador 

1 sunga, biquíni ou maiô Repelente 

1 pijama Filtro solar (indispensável) 

1 boné Lanterna com pilhas novas (etiquetar com nome) 

2 pares de tênis 1 capa de chuva (opcional) 

1 par de chinelos ou sandálias Muita alegria e disposição!! 

Os alunos serão acompanhados pela equipe de monitores da Ivian, das professoras das turmas,              
do professor substituto e da orientadora educacional Sandra Dedeschi.  

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

Para informações completas, sugerimos que retomem o Comunicado 079/2019, enviado no dia 10             
de junho de 2019.  

Atenciosamente,  

 

Profa. Fabiene Cortijo Ramos   
Coordenadora Pedagógica 

 

Prof. José Admir Formigoni Moreli 
Diretor Pedagógico  

https://www.riobranco.org.br/wp-content/uploads/2017/06/079_19-Brota-EF5.pdf

