São José – SC, 03/10/2018.
Circular no 020/2018
Ref.: Saída de Estudo – Trilha Ratones – Costa da Lagoa
Senhores Pais e/ou Responsáveis,
Com o objetivo de estimular a atividade física de forma diferenciada, a interação com a natureza e a socialização dos
educandos identificando valores, como união, cooperação, persistência e lazer, convidamos seu (sua) filho (a) a participar de
um dia especial: Trilha Ecológica em Ratones e Costa da Lagoa.
Data: 29/10/2018 – segunda-feira
Horário: Concentração 07h15min - Saída 07h30min
Previsão de retorno: 18h30
Traje: uniforme do Colégio, identificado com o nome.
Roteiro: Trilha com início em Ratones, aulas sobre meio ambiente, passagem pela Cachoeira da Costa da Lagoa e
parada para lanche. Almoço na Costa da Lagoa. Retorno de barco para o Trapiche da Lagoa da Conceição, atividade de
sandboard nas dunas da Joaquina e retorno ao Colégio.
Serviços oferecidos para esta programação: Um educador para cada 20 educandos. Um monitor da Ellus
Educação e Turismo para cada 20 educandos. Almoço e um refrigerante, água ou suco. Tarifa da Cooperbarco. Seguro
Pessoal Porto Seguro. Fotos disponíveis em Instagram ou facebook/ellusfloripaoficial e prancha de sandboard para
atividade nas dunas da Joaquina.
Não incluso: Lanches extras e outras despesas pessoais.
Valor por educando(a): Segue na mesma circular via Agenda Digital.
Número mínimo de participantes 20, e máximo 42 educandos.
Levar: Boné, protetor solar e repelente de insetos. Lanche, uma garrafinha de água e calçado confortável para
trilha. Carteira de identidade ou Certidão de nascimento atualizada. Por questões legais, não será permitido o embarque
sem documento,
Não levar: Equipamentos eletrônicos, joias e afins. Casos de extravio serão de inteira responsabilidade do(a)
educando(a).
Acompanharão as turmas os educadores Tina e Glauber, mais os monitores da empresa Ellus.
Observação: A empresa Ellus é parceira da escola há mais de dez anos e tem realizado um trabalho de qualidade
nas saídas de estudo e outros eventos.
 Em caso de tempo chuvoso a saída de estudo será transferida para outra data.
A Coordenação
---------------Favor preencher uma das alternativas abaixo e devolver até o dia 09/10/2018 (terça-feira): -----------Eu______________________________________________________________________________________, responsável
pelo(a) educando(a) _________________________________________________________________________, do
____Ano, período (

(

) matutino (

) CONFIRMO

) vespertino:

(

) NÃO CONFIRMO

Sua participação na saída Trilha Ratones – Costa da Lagoa, conforme circular no 020/2018.
São José, ____/10/2018.
____________________________________________
Assinatura do(a) responsável

