São Carlos, 16 de maio de 2016.
São Carlos, 21 de maio de 2019.
Culminância da XII GINCANA SOLIDÁRIA
Informações aos pais ou responsáveis.
Nos próximos dias 23 e 24/05/19 (quinta e sexta-feira) comemoraremos com as Equipes Leões de
Coragem, Águias da Visão e Corujas do Saber, o trabalho realizado durante os meses março,
abril e maio com o Projeto Solidário.
O evento acontecerá na QUADRA MUNICIPAL DE ESPORTES DO ZUZÃO (Av. Araraquara
– V. São José, próximo à escola Esterina Placco) das 07h30 às 12h00.
Observação: Não haverá aula na escola nesses dois dias, pois o evento será para todos os alunos
lá na quadra no horário acima citado. Ficando sob responsabilidade dos pais o transporte até o local.
ORIENTAÇÕES GERAIS:

 Como no ano passado, a Comissão Organizadora da Gincana Solidária, estabeleceu conforme
regulamento geral do item 8.4, cobrar uma taxa de R$ 25,00 por dia, quanto à presença dos
pais e ex-alunos visitantes que desejarem assistir o evento. Os valores alcançados com os
ingressos serão destinados ao CAAF. O pagamento e a retirada das entradas devem ser feitos
pessoalmente na escola até amanhã 22/05/19 (4ª feira) na tesouraria.
Esse grupo deverá permanecer no local estabelecido pelo colégio onde todos serão
identificados com uma pulseira alusiva à Gincana.
Vale ressaltar que devido ao número de lugares disponibilizados (150 por dia), as vagas
serão ocupadas por ordem de procura no CASC.
Contamos com a boa vontade dos que estiverem lá para ocuparem somente o espaço onde
indicar “reservado aos pais” e que não haja interferência na disciplina da professora com os
alunos. Nossa prioridade é festejar com os estudantes o trabalho realizado.

 Nesses dias os alunos gostam de ser caracterizados com as cores de sua equipe, pedimos que
se for o caso de seu filho, que isso seja feito em casa evitando problemas alérgicos com tintas.
No ginásio não permitiremos as caracterizações evitando possíveis problemas.

 As camisetas das equipes serão entregues amanhã em sala de aula para os alunos. Os que
faltarem amanhã poderão retirar com a Ana ou Larissa no local do evento.
Os demais alunos que não adquiriram a camiseta da gincana, deverão ir com a camiseta do
uniforme.

 O Colégio não se responsabilizará por objetos dos alunos (máquina fotográfica, celulares, etc.)
no local. O que for achado no final do evento será trazido para o CASC onde poderá ser
procurado. Lembramos que os agasalhos deverão estar com o nome do aluno.

 A cantina estará funcionando normalmente no local do evento com pagamento a vista em
dinheiro. Os valores serão os mesmos praticados no colégio.

 Ao final da programação os pais devem esperar no portão do ginásio os monitores fazerem a
chamada, como é feita na escola.
AS CRIANÇAS ESTARÃO SOB OS CUIDADOS DAS PROFESSORAS E AUXILIARES
ESCALADOS DURANTE O EVENTO.
OS RESPONSÁVEIS DEVERÃO COMBINAR
DAQUELES QUE DEPENDEM DE VAN.
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A Direção / Coordenação.

