Carta 063/2018

Salvador, 24 de abril de 2018.

Aos
Senhores Pais
o
de Alunos do 7 ano do EF
Colégio São Paulo
Nesta.
Ref.: Visita a Arena Fonte Nova.
Prezados Senhores:
Serve a presente correspondência para informar-lhes que, no próximo dia 05 de maio (sábado), os alunos do
o
7 ano do EF, realizarão uma visita a Arena Fonte Nova, localizada no bairro de Nazaré, para conhecerem a
história do local, a sala de imprensa, vestiários, gramado e demais ambientes.
Os alunos sairão do Colégio São Paulo, usando o uniforme de educação física, acompanhados de
Professores, da Coordenadora de Disciplina e de auxiliares de disciplina, em nossos ônibus escolares, e
serão recepcionados por guias locais. Seguiremos o cronograma abaixo:
Turmas A, D e E – das 7h30min às 11h30min;
Turmas B e C – das 8h às 12 horas.
Esclarecemos que cada aluno deverá contribuir com a importância de R$18,00 (dezoito reais), valor cobrado pela
Arena, para realizar o tour, além do lanche que será oferecido aos alunos: salgado (opção abaixo) e suco. Os
Senhores deverão preencher a autorização abaixo, devolvê-la à Tesouraria do Colégio e efetuar o pagamento, até
o próximo dia 02 de maio do corrente ano.
Solicitamos que os alunos levem sua garrafa de água ou squeeze, usem tênis, protetor solar, boné ou chapéu e
evitem levar objetos pessoais, a exemplo de celulares ou outros aparelhos eletrônicos. Cada aluno será o
responsável pelos seus pertencentes.
Ao tempo em que nos colocamos à disposição dos Senhores para outros esclarecimentos, renovamos nossos
votos de estima e consideração.
Atenciosamente,
Maria do Socorro Mota da Silva dos Santos
Colégio São Paulo
Diretora

AUTORIZAÇÃO AO COLÉGIO SÃO PAULO
o

Autorizo a saída do(a) aluno(a) ____________________________________________________do 7 ano do EF,
turma _____, para participar de uma visita a Arena Fonte Nova, localizada no bairro de Nazaré, nesta Capital, no
próximo dia 05 de maio do corrente ano.
OPÇÃO DO SALGADO:
1. ( ) Esfiha de frango

2. ( ) Enroladinho de salsicha

3. ( ) Pão pizza

Salvador, ____de________________ de 2018.
_______________________________________
Assinatura do(a) Responsável pelo(a) Aluno(a)

