Carta 162 /2018

Salvador, 18 de julho de 2018.

Aos Senhores Pais
o
de alunos do 2 ano do EF
Colégio São Paulo
Nesta.
Ref.: Acantonamento.
Prezados Senhores:
o

Serve a presente para ratificar aos Senhores que realizaremos, com os alunos do 2 ano, nos próximos dias 27 e 28 do
corrente mês, o ACANTONAMENTO, um empreendimento do Projeto Arturzinho, em que nossos alunos passarão uma
tarde e uma noite, “acantonados”, nas instalações do CSP, participando de uma experiência, para muitos, inédita.
Esclarecemos que no dia 27 de julho, sexta-feira, não haverá aula pela manhã. Nesse dia, os alunos deverão
chegar ao Colégio às 17 horas, usando uma camiseta, na cor combinada com a professora, para diferenciar as
equipes que serão formadas para os jogos e brincadeiras, previstos na programação.
Os participantes deverão trazer:







Colchonete (SOLTEIRO), travesseiro, cobertor e roupa de cama;
roupa para dormir (bem aquecida);
material de higiene pessoal (toalha, sabonete, creme dental, perfume, escova de dente, escova de cabelo);
uma roupa para trocar ao acordar;
medicação com receita médica (caso necessário);
uma lanterna.

Todo o material deverá ser etiquetado com o nome da criança, o ano e a turma em que estuda.
No dia seguinte, às 7h30min, aguardaremos os Senhores, no Pátio das Artes (entrada pela Portaria 1), para
um delicioso café da manhã. Àqueles que desejarem trazer algum convidado, além das duas pessoas da família,
de cada criança, deverão entrar em contato com a professora, até o próximo dia 23 de julho e efetuar o pagamento
de R$ 10,00 (dez reais), referente ao valor cobrado por pessoa.
Aproveitamos para informamos-lhes que levaremos, no próximo dia 25/07 (quarta-feira), os alunos do
o
2 ano, ao Supermercado Bompreço da Pituba, em nossos ônibus escolares, acompanhados das suas
respectivas professoras, para que possam comprar os ingredientes necessários para as refeições que
serão oferecidas durante o Acantonamento. Seguiremos ao cronograma abaixo:
Os Senhores deverão preencher a autorização abaixo e devolvê-la pelo(a) próprio aluno(a), para ser entregue à
professora de seu(sua) filho(a).
Certos de contarmos com a participação dos nossos alunos, renovamos nosso apreço e consideração.
Atenciosamente,

Colégio São Paulo
Maria do Socorro Mota da Silva dos Santos
Diretora

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AUTORIZAÇÃO AO COLÉGIO SÃO PAULO
o

Autorizo a saída do(a) aluno(a) __________________________________________________________ do 2 ano,
turma ____, para participar da visita ao Supermercado Bompreço, no próximo dia 25 de julho do corrente ano.
Salvador, _____ de julho de 2018.
______________________________
Responsável pelo Aluno(a)

