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Porto Velho (RO), 02 de junho de 2022 

COMUNICADO Nº 08/2022  

PROJETO PEDAGÓGICO. EDUCAÇÃO INFANTIL – SAÍDA 

PEDAGÓGICA    
 

Estimados Pais e/ou Responsáveis, 

 

            O contato com a natureza oferece diversos estímulos que permitem às 

crianças explorarem e conhecerem o mundo ao seu redor, utilizando diversas 

habilidades importantes, como a criatividade, a curiosidade, a atenção, a percepção, o 

pensamento, entre outras funções cognitivas. 

Com esse intuito o Colégio Adventista de Porto Velho promoverá uma saída 

Pedagógica para as turmas da Educação Infantil compostas pelas seguintes turmas:   

Maternal AM – AT; Pré. I AM – AT; Pré. II AM – AT; 

Teremos a oportunidade de colocar em prática as atividades estudadas neste 

bimestre nos temas relacionados a sítio, animais da fazenda, alimentação saudável e 

família. O local oferece um delicioso Café Colonial, em meio a natureza, com mini 

animais, parquinho, passeio a cavalo e muito mais. Você e sua família poderão desfrutar 

de momentos agradáveis e memoráveis nesta fase do desenvolvimento infantil de sua 

criança. 

Segue abaixo o local e data do evento:  

Data: 26 de junho (domingo) 

Horário:  7h30  

Local: Chácara Quixadá-Café Chácara Quixadá, RAMAL DA AREIA BRANCA, 

KM 3,8 RAMAL QUIXADÁ 600M ZONA RURAL, Porto Velho - RO, 76834-899. 

Orientações:  

❖ O valor será pago no local, o custo por pessoa será: R$ 60,00; 

❖ Criança até 5 anos não paga;  

❖ O transporte será por conta de cada família; 

❖ Teremos uma atividade campestre às 7h30 no local, após essa atividade às 

crianças ficarão sob o cuidado do seu responsável, com tempo livre para desfrutar 

o café colonial e as atividades que o ambiente oferece.   
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OBS: Por favor preencher a ficha abaixo confirmando a presença de sua família. 

Confirmar presença até o dia 14/06/2022. 

OBS: O valor dos passeios serão pagos a parte no local.  

CONFIRMAÇÃO DE PRESENÇA 
 

Chácara Quixadá-Café  

Chácara Quixadá, RAMAL DA AREIA BRANCA, KM 3,8 RAMAL QUIXADÁ 

600M ZONA RURAL, Porto Velho - RO, 76834-899. 

 

Aluno(a):___________________________________________________________________ 

 

Turma: ____________________________________________________________________ 

 

PAI:_______________________________________________________________________ 

 

MÃE:______________________________________________________________________ 

 

OUTROS: __________________________________________________________________ 

 

TOTAL DE ADULTOS:____________ 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Sem mais, nos colocamos à disposição e desde já agradecemos a parceria 

constante e a confiança na  Educação Adventista. 

 

Atenciosamente; 

Direção Escolar. 


