Colégio PLANTE

Sr. Responsável,

01/11/2019

A viagem de nossas crianças ao Projeto Tamar está próxima! Assim, algumas informações são de suma
importância. Atente-se:
Data da viagem: 07/11/2019
Horário de saída: 9 horas, em frente ao colégio PLANTE.
Retorno: chegada em frente ao colégio PLANTE por volta de 18 horas.
Alimentação: Cada aluno poderá levar para a viagem seus lanches individuais (biscoito, suco, frutas...).
Também deverão levar os valores para seu consumo no almoço.
Bagagem: Todos deverão levar uma mochila com uma troca de roupas. Aqueles que enjoam em viagem
poderão já levar sua medicação.
Documentação: Para a viagem, necessitamos levar documentos específicos exigidos por lei – cópia do RG
do responsável e cópia do RG ou Certidão de Nascimento da criança.
Autorização: Para aqueles que ainda não assinaram a autorização no comunicado anterior, deverão
providenciar o quanto antes.
Pagamento: o passeio terá um custo de R$ 96,00 e deverá ser pago ao departamento financeiro até o dia
06/11.
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4° ano

Colégio PLANTE

Sr. Responsável,

01/11/2019

No próximo dia 07/11 realizaremos uma visita ao PROJETO TAMAR, EM UBATUBA. Será uma experiência
enriquecedora em que as crianças poderão vivenciar momentos incríveis que farão parte de sua memória
afetiva. Assim, seguem os detalhes da viagem e autorização a ser preenchida.
Data da viagem: 07/11/2019
Horário de saída: 9 horas, em frente ao colégio PLANTE.
Retorno: chegada em frente ao colégio PLANTE por volta de 18 horas.
Alimentação: Cada aluno poderá levar para a viagem seus lanches individuais (biscoito, suco, frutas...).
Também deverão levar os valores para seu consumo no almoço.
Bagagem: Todos deverão levar uma mochila com uma troca de roupas. Aqueles que enjoam em viagem
poderão já levar sua medicação.
Documentação: Para a viagem, necessitamos levar documentos específicos exigidos por lei – cópia do RG
do responsável e cópia do RG ou Certidão de Nascimento da criança.
Autorização: deve ser preenchida, assinada e entregue à coordenação.
Pagamento: o passeio terá um custo de R$ 96,00 e deverá ser pago ao departamento financeiro até o dia
06/11.

AUTORIZAÇÃO
Eu, ______________________________________________________________________, portador do
RG ___________________ e CPF __________________________, responsável pelo aluno (a)
_________________________________________________________, autorizo sua viagem ao Projeto
Tamar em Ubatuba no dia 07/11/2019 acompanhado pelos responsáveis do Colégio PLANTE/ Paraty.

Paraty, ______ de __________________ de ____________

________________________________________
Assinatura do Responsável

