Carta 060/2019

Salvador, 27 de março de 2019.

Aos
Senhores Pais
de Alunos da 1a à 3a série do EM
Colégio São Paulo
Nesta
Ref.: 30ª Gincana do Colégio São Paulo.
Prezados Senhores:
Vimos, pela presente, informar-lhes que, nos próximos dias 05 e 06 de abril do corrente ano, das 7h às 18h,
será realizada a 30ª Gincana do Colégio São Paulo, evento escolar importante, que envolve e integra nossos
alunos do 6o ano do EF à da 3a série do EM e educadores do Colégio São Paulo.
Todos os participantes têm conhecimento das normas estabelecidas para as atividades da Gincana, dentre elas,
algumas aqui destacadas:
1. Nenhuma tarefa deverá ser cumprida à noite;
2. Nenhuma atividade de rua será solicitada aos nossos alunos, com exceção da tarefa “Esquadrão”, a
ser cumprida por ex-alunos do Colégio;
Aproveitamos a oportunidade para informar-lhes também que:
1. A 30ª Gincana, acima referida, é uma atividade que faz parte do calendário escolar, contando com nossos
cuidados e acompanhamento;
2. Os alunos devem zelar por objetos trazidos de casa ou tomados como empréstimo, identificá-los,
principalmente se forem de valor, pois, a responsabilidade de ressarcimento, no caso de extravio, é
exclusivamente do aluno e/ou de seus familiares. Solicitamos que levem todos os objetos de volta para casa
até o final da gincana;
3. Solicitamos policiamento, reforço na equipe de trânsito e a presença do Juizado de Menores;
4. O Regulamento da Gincana estará disponível no QG (sala de comando das equipes) e os Senhores poderão
tomar conhecimento do mesmo, desde que seja solicitado a algum Coordenador da Gincana ou acessem o
Portal do Colégio São Paulo.
5. A última tarefa de integração terá a participação de alunos do 6o ano do EF à 3a série do EM, sendo
necessário que os Senhores possibilitem os ensaios e a participação dos seus filhos.
6. Os pais de alunos, inscritos na 30ª Gincana, que tiverem interesse em assistir à última tarefa de cada
dia, deverão fazer parte da lista que será apresentada, ao colégio, pelos líderes das equipes.
Esclarecemos que os acessos acontecerão pelo Portão 3, localizado à Rua José Bonifácio de Abreu
Mariani (rua do Quiosque).
Esperando contar com a colaboração, a compreensão, e o incentivo dos Senhores em relação ao investimento
na autonomia de seus filhos, manifestamos-lhes estima e consideração.
Atenciosamente,

Maria do Socorro Mota da S. dos Santos
Colégio São Paulo
Diretora

