
 
 

[Educação Infantil e Fundamental 1] Dia de Acampamento  

 
Prezadas Famílias,  

 

No planejamento das atividades de 2018 está previsto um dia de acampamento com os 

alunos das turmas de Infantil e 1º ano do Fundamental 1.  

 

Um dia de acampamento é uma atividade planejada com o objetivo de oferecer 

oportunidades de convivência diferenciadas daquelas do dia a dia na escola. Essa 

convivência, ainda que em um dia, propicia a consolidação de laços de amizade entre as 

crianças para além de seu atual grupo classe, o sentimento de pertinência ao grupo, 

assim como o estreitamento do vínculo entre professoras e seus alunos e alunas.  

 

O Dia de Acampamento acontecerá no dia 5/10, sexta-feira, conforme calendário escolar, 

e escolhemos o Daycamp Aruanã (www.aruana.com.br) por sua excelente estrutura de 

atendimento e oferta de atividades esportivas e lúdicas planejadas por equipe de 

profissionais qualificada para o encaminhamento de tais atividades e interação com as 

crianças.  

 

Participarão das atividades as professoras das turmas e a coordenadora da série. O 

acampamento disponibiliza um monitor para cada grupo de 10 alunos, além dos 

coordenadores das atividades.  

 

SAÍDA  

Data: 5/10/2018  

Horário: 7h30, pontualmente.  

 

RETORNO  

Data: 5/10/2018  

Horário: partida do local às 17h, com chegada ao colégio prevista para 18h30.  

 

Valor: R$210,00 por aluno (incluindo transporte, seguro, refeições, programação de 

atividade e monitoria).  

 

Forma de pagamento: No cartão de crédito em 2 vezes, até o dia 24/9, clicando no link 

abaixo:  

 

https://goo.gl/VeHBXT  

 

Autorização: deverão preencher a autorização anexa e enviar via agenda do aluno 

juntamente com uma cópia do RG ou certidão de nascimento ou enviar assinada a cópia 

que enviaremos via agenda na mochila.  

 

As informações disponíveis na ficha médica serão utilizadas pela equipe que acompanhará 

as crianças durante a atividade, por isso é fundamental que elas estejam atualizadas. 



 
Caso haja algum medicamento para o dia do acampamento, o responsável deverá ser 

entregue para a professora/coordenação no dia da saída.  

 

Em caso de não adesão ao acampamento, o aluno poderá frequentar a escola em seu 

horário regular de aula e as atividades serão realizadas pelos professores auxiliares.  

 

Esperamos que as crianças possam aproveitar essa oportunidade de estreitamento de 

laços entre si e com a equipe pedagógica. E colocamo-nos à disposição para mais 

esclarecimentos.  

 

A bagagem necessária para o dia será enviada em breve.  

 

Atenciosamente,  

Cintia Simão  

Coordenadora de Educação Infantil e 1º ano do Fundamental 1  

   
  

 
  

 

 


