“O SENHOR, o Santo Deus de Israel, o seu Salvador, diz ao seu povo: “Eu sou o SENHOR, seu Deus. Eu os
ensino para o seu próprio bem e os guio no caminho que devem seguir.” Isaías 48:17
16:11

09 de junho 2022
ASSUNTO: CATRE 5º ANO
Prezados Pais/Responsáveis,
1. EXCURSÃO CULTURAL E RECREATIVA - CATRE 5º ANO
Informamos a todos que o Colégio preparou uma incrível Excursão Cultural e Recreativa, que já é uma
tradição, para todos os alunos do 5º Ano com o objetivo de aprimorar os conhecimentos nas disciplinas de
História, Geografia, Educação Física, Ciências, bem como desenvolver um espírito de sociabilidade e de
conservação do meio ambiente. Esta excursão marcará a mudança do FI para o FII.
✓ LOCAL: CATRE (Centro Adventista de Treinamento e Recreação) - Eldorado Paulista (SP) Fazenda
Itaipava (www.catresaopaulo.com.br)
✓ VALOR: R$ 400,00 (quatrocentos reais) 4X no boleto (20/07; 20/08; 20/09 e 20/10)
✓ SAÍDA: 22/10 (segunda-feira) CHEGAR NO COLÉGIO 5h45 / SAIREMOS PONTUALMENTE ÀS 6h.
✓ CHEGADA NA ESCOLA: 23/10 (terça-feira) às 17h

✓
✓
✓
✓
✓
✓

O QUE LEVAR:
Roupa para piscina: toalha para piscina, maiô/ biquini (meninas) e calção (meninos);
Roupa de uso pessoal: roupas intimas, 1 agasalho de moletom, 2 bermudas, 3 camisetas, pijama,
boné, tênis, sacola plástica para roupa molhada e suja;
Produtos para higiene pessoal, repelente e protetor solar;
Não é necessário levar roupa de cama, toalha de banho, travesseiro e nem cobertor;
Não leve muita roupa será apenas uma noite.
Para os que desejarem, levar dinheiro para tomar um lanchinho na parada.

OBSERVAÇÕES:
✓ Identifique todos os pertences do (a) aluno (a) para evitar possíveis perdas.
✓ Nestes dois dias não haverá aulas para os alunos que não participarem da excursão.
✓ Na próxima segunda-feira faremos uma reunião via ZOOM, às 18h para maiores detalhes.
gildete.brito@adventistas.org está convidando você para uma reunião Zoom agendada.
Tópico: REUNIÃO 5º ANOS - CATRE
Hora: 13 jun. 2022 06:00 da tarde São Paulo
Entrar na reunião Zoom
https://adventistas.zoom.us/j/85486609371
ID da reunião: 854 8660 9371
Senha de acesso: 614024
Atenciosamente,
Prof. ª Gildete Hereida
Diretora Escolar

