Carta 305/2018

Salvador, 17 de outubro de 2018.

Aos Pais
de Alunos do 5o ano do EF
Colégio São Paulo
Nesta.
Ref.: Sítio Robatto – Eco Park Aquático.
Prezados Senhores:
Temos a satisfação de comunicar aos Senhores que realizaremos, com os alunos do 5o ano do EF, no
dia 28 de novembro do corrente ano, uma excursão ao Sítio Robatto – Eco Park Aquático,
localizado na Rua Tenerife, s/n, Km 13,5 – Lot. Las Palmas – Estrada do Coco, que dispõe de ampla
área verde, parque aquático, quadra de futsal e de vôlei entre outras atrações.
O objetivo dessa confraternização é celebrar o término de uma etapa na vida escolar dos nossos
alunos, para uma nova que se inicia: a chegada ao 6o ano do Ensino Fundamental.
A excursão sairá do Colégio São Paulo às 7h30min, em ônibus executivo com ar-condicionado,
com retorno previsto para as 17 horas, e terá o acompanhamento de seus professores e da
orientadora educacional, Profa Silvana Bulcão. Recomendamos que os alunos levem protetor
solar e boné.
O custo para este evento será de R$ 212,00 (duzentos e doze reais), com direito aos lanches,
refrigerantes, sucos, almoço, sobremesa e o transporte. Informamos aos Senhores que o valor deverá
ser pago diretamente ao representante da Turismar, empresa responsável pelas viagens de atividades
extraclasse do nosso Colégio e que estará presente no dia 23 do corrente mês (terça-feira), no
horário das 7h às 9h30min, no Prédio II, para atender aos Senhores. Após esse período o
pagamento ocorrerá na sede da Turismar.
Os alunos que permanecerem no Colégio São Paulo participarão de atividades diversificadas.
Atenciosamente,

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

FICHA DE INSCRIÇÃO E AUTORIZAÇÃO
Autorizo meu(minha) filho(a) ____________________________________________________do 5o ano,
turma______, a participar da excursão ao SÍTIO ROBATTO, localizado na Estrada do Coco, no dia 28
de novembro do corrente ano.
Salvador, ____de outubro de 2018.
_______________________________________
Responsável pelo aluno(a)

