COLÉGIO PADRE OVÍDIO
Av. Senhor dos Passos, 269 – Centro – Feira de Santana – BA
www.padreovidio.com.br
Fone: 3604-5050

AVISO

06/11/2018.

Querida família,
Para marcar a passagem dos estudantes do 5º ano para as séries finais do Ensino
Fundamental e comemorar, antecipadamente, o encerramento das atividades do ano letivo,
realizaremos uma Confraternização no Hotel Fazenda Guimarães, localizado em Amélia
Rodrigues.
Este passeio acontecerá no dia 23/11 e terá um custo de R$140,00 por criança, incluindo a
programação de lazer para um dia completo, alimentação no hotel, transporte (ida e volta) ,
lembrança, brincadeiras interativas e homenagem aos estudantes.
O pacote oferecido pelo hotel corresponde às atividades lúdicas direcionadas pela equipe de
monitores do hotel com apoio de nossas professoras, lanche da manhã, almoço, suco e lanche da
tarde. Os estudantes poderão aproveitar das diversas modalidades de lazer oferecidas: tomar
banho de bica, piscina, campo de futebol e fazer passeio de charrete. Posteriormente, enviaremos as
orientações para o dia do passeio.
Acreditamos que será um dia especial na vida de cada estudante, por isso, se possível,
esperamos poder contar com a participação de todos!
Pedimos aos senhores que assinem o termo de autorização até 09/11 e o pagamento deverá
ser efetuado até 14 de novembro. Uma vez confirmado, não será possível fazer o cancelamento
de participação.
O valor deverá ser pago à Professora Ademildes ou às professoras regentes de cada turma.
Site do hotel: http://www.fazendaguimaraes.com.br
Qualquer dúvida, esclarecimento ou sugestão, nos procure.
Atenciosamente,
Irmã Maria Salete dos Santos
Direção

Clezia Nogueira Souza Guimarães
Maria Alessandra Públio dos Santos
Coordenação Pedagógica

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(Assinalar e devolver à Pró)

(
) ____________________________________________________________ Turma ______ participará do passeio no
dia 23/ 11 organizado pelo Colégio.
(
) _______________________________________________________ Turma ______ não participará do passeio no
dia 23/11 organizado pelo Colégio.
_________________________________________________________________________
Assinatura do Responsável – Sem rubricar

