
   
 

Comunicado 

Visita ao Sítio Santa Ângela – Sta Rita do Passa Quatro/SP  -  Ed. Infantil e 1os anos EF 

 

São Carlos, 12 de setembro de 2019. 
 

Senhores Pais ou Responsáveis, 
 

De acordo com a “Agenda Cultural” organizada pelo Colégio e com o objetivo de 

complementar os estudos realizados em sala de aula, os alunos da Ed. Infantil e 1os anos EF estão 

convidados a participar de uma visita ao Sítio Santa Ângela, na cidade de Santa Rita do Passa 

Quatro - SP, onde realizarão atividades pedagógicas e de integração e lazer. 

A visita ocorrerá no dia 08 de outubro (terça-feira), com saída às 7h, do pátio do Colégio e 

retorno previsto para às 18h30. Neste dia, todos os alunos da Ed. Infantil e 1ºano EF (tanto do 

período da manhã quanto da tarde) participarão da visita no mesmo horário e deverão chegar ao 

Colégio às 6h40, para organização interna. 

 As atividades no Sítio Santa Ângela serão desenvolvidas em parceria com o “Instituto 

Recreart de Turismo Pedagógico”, uma empresa com sede em Ribeirão Preto-SP, especializada 

na realização de viagens escolares, com todo o conhecimento e a segurança de anos de 

experiência no mercado.  

Os pais dos alunos interessados em participar deverão comparecer ao Colégio no dia 16 ou 

17 de setembro, das 10h às 15h, para fazer a adesão, assinar o contrato e pagar a taxa de 

participação.  

O valor da atividade é de R$205,00 (duzentos e cinco reais) e pode ser pago em dinheiro, 

cheque, cartão de débito ou crédito em até 5x de R$43,50 (quarenta e três reais e cinquenta 

centavos). 

Esta taxa inclui: transporte, café da manhã, almoço, lanche da tarde, seguro viagem e 

monitores do Instituto Recreart equipados com rádio e kit primeiros socorros. 

 

O Instituto Recreart ficará responsável pelo recebimento e organização dos 

participantes. O Colégio não fará nenhum recebimento referente a esta atividade. 

Sendo assim, os pais devem estar atentos aos prazos e informações para que a 

participação do aluno não seja prejudicada.  
 

Observações:  

1- O uso de uniforme é obrigatório; 

2- O aluno deverá levar: protetor solar, repelente, chinelo e troca de roupa (não precisa ser 

uniforme).  

3- Lembramos aos senhores que, por determinação das agências reguladoras de transporte 

ARTEESP, DER e do Instituto Recreart, para embarcar no ônibus é OBRIGATÓRIO que os 

alunos apresentem documento de identificação. Pode ser RG, Certidão de Nascimento ou 

Carteirinha de Estudante, original ou xerox autenticada. 
 

Os proprietários do “Instituto Recreart” estarão no Colégio, à disposição dos pais, para 

esclarecimentos, nas datas mencionadas acima ou por meio dos telefones:(16) 988197215 ou    

(16) 996052838 e ou  jeferson_recreart@hotmail.com 

      Para outras informações, procure a Coordenação do Colégio.   

Atenciosamente,  

 Coordenação 


