COLÉGIO SANTA CATARINA DE SENA
Avenida Nazaré 1016/ Belém- Pará / Fone: 3321-2600
Site: www.cscs.com.br / E-mail: santacatarina@cscs.com.br

COMUNICADO – DIA DO ACONCHEGO 2017
Belém, 11 de setembro de 2017
Srs. Pais ou Responsáveis,
A Direção, o SORP (Serviço de Orientação Religiosa e Pastoral), a Equipe Técnica, o Setor de Educação Física e as professoras
planejaram, com muito carinho, a programação Dia do Aconchego, destinada às turmas dos 5º anos, com a proposta de marcar a
passagem desta série para uma nova etapa de estudo, que se iniciará no 6º ano.
A programação tem como objetivo firmar as relações estabelecidas nas séries iniciais do Ensino Fundamental, marcando essa
história com uma proposta muito especial, em que estaremos, principalmente, despertando valores cristãos como o amor, a amizade e o
respeito ao próximo. Contaremos também com atividades formativas e lúdico-recreativas, dando às crianças a dimensão de viver de forma
responsável.
A programação acontecerá no Hotel Fazenda Santa Rosa, localizado em Vigia, no dia 25/11 (sábado), com saída da escola às
7h30 e retorno, previsto, às 17h, no colégio.
 FIQUEM ATENTOS AOS HORÁRIOS:

Saída do colégio: 7h30, pela Av. Braz de Aguiar.
Retorno: (Previsão) 17h, pela Av. Nazaré.

Obs.: Solicitamos a pontualidade dos responsáveis em buscar sua criança no retorno da atividade seguindo corretamente o
horário.
CHEGANDO AO HOTEL FAZENDA SANTA ROSA, TEREMOS AS SEGUINTES ATIVIDADES:











Acolhimento com dinâmica sobre valores;
Brincadeiras diversificadas;
Passeio a cavalo (charrete);
Lanche (servido pelo hotel): salgado de presunto de peru e
queijo + suco de caixa ou refrigerante;
 Almoço – Serviço de Buffet (servido pelo Hotel) com o
seguinte cardápio: frango ao molho, filé ao molho madeira,
arroz branco, feijão rajado, farofa e batata frita, lasanha,
salada crua, salada de batata, refrigerante e suco;

Banho de piscina;
Atividades esportivas (arena de futsal e quadra de vôlei);
Lanche da tarde (levado pelo aluno);
Será servida água mineral à vontade.

Obs.: Todas as atividades acontecerão dentro do Hotel
Fazenda Santa Rosa.

 RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES:

 As crianças deverão levar em sua bagagem: protetor solar, roupa de banho, toalha de banho, material de higiene pessoal e roupa (de
acordo com a necessidade). É importante que cada aluno(a) leve seu material identificado.
 Solicitamos que o(a) aluno(a) leve seu lanche da tarde.
 COMO PARTICIPAR DA PROGRAMAÇÃO:

Para cobrirmos todas as despesas da programação, será cobrada uma taxa de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), parcelada em
duas vezes, ficando assim:
 1ª PARCELA DE R$ 75,00 (SETENTA e CINCO REAIS), ATÉ O DIA 04/10 (QUARTA-FEIRA).
 2ª PARCELA DE R$ 75,00 (SETENTA e CINCO REAIS), ATÉ O DIA 06/11 (SEGUNDA-FEIRA).
 Esse valor deverá ser pago na tesouraria do colégio, em dinheiro, impreterivelmente nas datas de vencimento de cada
parcela.
 As crianças que participarem do DIA DO ACONCHEGO receberão uma camisa da programação e um brinde.
 Para maiores esclarecimentos, favor procurar a coordenação.
Cordialmente,
Coordenação Pedagógica
Obs.: Favor entregar esta ficha de inscrição na Tesouraria, junto com a taxa.

Referente à Circular do DIA DO ACONCHEGO enviada em 11/09/2017.

FICHA DE INSCRIÇÃO
( ) SIM
( ) NÃO
 Autorizo(a) o(a) aluno(a): ________________________________________________________, do 5º ano, turma:______, a
participar do Dia do Aconchego.
 Nome dos responsáveis: Pai: _______________________________________________________________________________
Residencial: _____________________________/ Celular: ____________________________________
Mãe: ______________________________________________________________________________
Residencial: _____________________________/ Celular: ____________________________________
 O(a) aluno(a) possui alguma restrição alimentar?

(

) Sim.

(

) Não.

Qual? ________________________________

_______________________________________
Assinatura do Responsável

