
 

Esteio, 06 de novembro de 2018. 

Comunicado nº 79/2018 
 

Queridas famílias: 

Estamos nos aproximando da nossa Saída de Estudos para o Parque 

Temático Terra Mágica Florybal – Canela, no dia 08/11 (quinta-feira). Vamos 

ter um dia de muita alegria, convívio e aprendizado. 

Segue algumas orientações para este dia: 

 

 Os alunos devem estar às 7h30min no colégio devidamente 

uniformizados e portando documento de identificação original 

(certidão de nascimento ou RG). 

 

 Saída : 8h. 

 Retorno Previsto: 18h. 

 

 Levar uma mochila pequena (lancheira) com: toalhinha, garrafa de 

água, lanches não perecíveis para manhã e tarde, o almoço (com um 

refrigerante) está incluso no valor pago. 

 Passar em casa protetor solar (levar para repassar no decorrer da 

viagem). 

 Recomendamos o uso de algum medicamento para enjôo (Dramin ou 

de costume da família), caso se faça necessário.  

 Usar boné e calçado confortável (tênis). 

 Não é necessário levar dinheiro, a não ser que seja uma opção da 

família (pequenos valores, para compra de chocolate ou bebida extra). 

 O uso de celulares e afins é permitido, sendo de responsabilidade 

exclusiva do aluno. 

 

 

 

Atenciosamente, 

Professoras Amanda, Grasiele e Marinês. 
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