
  

COMUNICADO PEDAGÓGICO 

São Paulo, 03 de abril de 2019. 

 

Assunto: EXCURSÃO RECREATIVA                                                                        

 

Prezados Pais e Alunos,  
 

Como em todos os anos, o COASA e as demais Escolas Adventistas se reúnem para os passeios recreativos. O lugar 

é muito agradável em meio à natureza, com muita diversão e aprendizado em diferentes atividades da vida rural para 

os alunos, onde poderão vivenciar experiências marcantes fora do cotidiano escolar. Portanto, atenção aos detalhes: 

✓ LOCAL: Bichomania (www.bichomania.com.br ) 

✓ PARTICIPANTES: Maternal, Pré I, Pré II, 1ºano e 2ºano. 

✓ DATA: 14/05/2019 (terça-feira) 

✓ SAÍDA do COASA: 07h30 

✓ RETORNO ao COASA: 17h30min 

✓ VALOR: R$ 140,00 (cento e quarenta reais, incluso transporte, entrada, café da manhã, almoço e lanche da tarde, 

monitoria especializada e seguro); 

✓ CARDÁPIO: Café da manhã: Achocolatado, pão com queijo, bolo de cenoura com chocolate, bolacha doce e 

salgada. Almoço: Arroz, feijão, frango em tiras, purê de batata, macarrão, salada, suco e gelatina.                                              

Lanche da tarde: Pão com queijo, pipoca e suco. 

✓ PAGAMENTO: dinheiro ou cartão (podendo ser parcelado em até 2x). Efetuar o pagamento somente na 

tesouraria do COASA, até o dia 10/05 (sexta-feira), impreterivelmente; 

✓ OBSERVAÇÕES:  

• Todos os alunos devem estar devidamente uniformizados (camiseta, calça ou bermuda e tênis), com os 

pertences devidamente identificados para evitarmos possíveis perdas; 

• Neste dia, não haverá aula para os alunos que não participarem da Excursão; 

• A autorização deverá estar devidamente preenchida e assinada, sendo entregue ao Colégio no 

ato do pagamento.  

  

Atenciosamente,                                                                                                                                                                                                                                                         

 
   Profª Francis Freire                                                                                          Prof.ª Fernanda Cristina 

     Diretora Geral                                     Coordenadora Pedagógica 

      

 

 AUTORIZAÇÃO EXCURSÃO RECREATIVA 

NOME: _____________________________________________________________________________Ano_____ 

 

DATA: ____________   VALOR: R$ 140,00               Recebido por: _____________________________________ 

 

 

AUTORIZAÇÃO EXCURSÃO RECREATIVA 

Eu,_________________________________________________________________, RG.:_____________________, 

responsável pelo (a) aluno (a)  _____________________________________________________________Ano ___, 

autorizo sua participação na Excursão Recreativa, no dia 14/05/2019 (terça-feira), acompanhado (a) da Direção e 

Professores. VALOR R$ 140,00 

                                                                                                                   __________________________________ 

                                                      Assinatura do Responsável 

 

UNIDADE SANTO AMARO 

 

http://www.bichomania.com.br/


  
 

 

   


