Colégio Santa Teresa de Jesus
Telefone: 3398.7815 – www.stateresa.com.br
Porto Alegre, 04 de agosto 2017.

PALAVRA DA VIDA
9º ano E.F.
Senhores Pais, ou Responsáveis:
No dia 04 de outubro, quarta-feira, os estudantes do 9º ano do Ensino Fundamental II, das turmas 91,
92 e 93 irão participar de uma atividade de integração no Centro de Eventos Palavra da Vida, no município de
Morungava, RS. Esta atividade chamada “Day Camp – Recreação Educacional ao Ar Livre” tem por objetivos que
os seus participantes:
 Vivenciem momentos de integração;
 Desenvolvam as suas habilidades pessoais;
Dentre as atividades propostas se encontram: Rale-Duro, Pulo da Fé, Cabo Aéreo, Falsa Baiana, Pista de
Desafios, entre outros. Para obter mais informações visite o site www.pvsul.com.br
O QUE LEVAR NA SAÍDA:
Roupas esportivas;
 Para o “Rale-Duro”, roupas e tênis resistentes ou velhos;
 Para banho na cachoeira: Short, camiseta e meia
 Outra muda de roupa e calçado fechado para troca;
 Material de higiene pessoal (sabonete, toalha...);
 Saco plástico para colocar roupas sujas e molhadas;
 Protetor solar;
 Boné/chapéu;
 Repelente para mosquitos e moscas.
O horário de saída será às 7h30min e o retorno às 17h45min. É fundamental a pontualidade. Os alunos
sairão da escola acompanhados da Orientadora Educacional Maira Gomes e dos professores Samir Jaha e
Gabriela Bassoto.
Valor: R$ 96,00 (noventa e seis reais) *.
*O valor poderá ser parcelado com cheque pré-datado sendo:
1º pagamento – 15/08 – R$ 48,00
2º pagamento – 15/09 – R$ 48,00
O custo é referente ao transporte, monitores e alimentação (almoço e lanche da tarde). O valor deverá ser
entregue até o dia 15/08 (terça-feira) para as auxiliares de disciplina do turno. Para a viagem é indispensável
levar a identidade ou certidão de nascimento original ou cópia autenticada, conforme registrado na
autorização.
A Saída só acontecerá com o número mínimo de 40 estudantes ao todo.
Atenciosamente,
Serviço de Orientação Escolar
.
AUTORIZAÇÃO
Eu
_______________________________________________________________
responsável
pelo
estudante_______________________________________________ da turma __________ autorizo sua
participação na viagem de integração Palavra da Vida, em Morungava, no dia 04/10/2017 (quarta-feira).
Pagamento realizado:
( ) R$ 96,00 – à vista
( ) Parcelado com cheques sendo: 1º pagamento – 15/08 – R$ 48,00
Até dia 15/08
2º pagamento – 15/09 – R$ 48,00
_____________________________________
Nº do documento de identidade do estudante

____________________________________
Assinatura do responsável

Essa autorização deverá ser devolvida, juntamente com o pagamento até o dia 15/08/2017 para a auxiliar de
disciplina do turno.

