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ORGANIZAÇÃO PARA O ACAMPAMENTO REPÚBLICA 

LAGO Às famílias do 2º ao 5º ano do Fundamental 1 

Prezadas Famílias  

Relembramos abaixo alguns pontos importantes para a viagem à República Lago: 

- Nossa saída será pontualmente às 7h da quinta-feira, 14/6. Por isso, solicitamos 

que estejam na escola até 6h45, para que haja tempo para acomodação das bagagens 

e despedidas. Ao chegar à escola, as crianças aguardam o momento da partida dentro 

da escola, enquanto os familiares se encarregam de acomodar as bagagens delas no 

ônibus. 

- Indicamos que as crianças levem lanche para o período da manhã. Nossa previsão 

de chegada ao acampamento é por volta das 10h, mas pode haver atrasos. 

 

- Todos os pertences dos alunos devem estar identificados com nome e série. Esta 

identificação é muito importante para a localização e devolução de objetos perdidos.  

 

- Solicitamos que os alunos não levem celulares ou jogos eletrônicos.  

- Ligaremos para os familiares sempre que houver necessidade, por isso, estejam 

atentos ao celular nesse período. Daremos notícias sobre a temporada informando os 

profissionais da escola. O RepLago publica fotos da temporada em seu site, no qual 

há também espaço para vocês enviarem mensagens às crianças, se assim desejarem. 

- Para visualizar as fotos, digite as informações de login e senha abaixo, sem dar 

espaços e apenas com letras minúsculas: 

Login: anglo21  

Senha: repanglo  

- O uso de piscina e lago será avaliado de acordo com a temperatura local e será 

sempre opcional. 



 

- O uso do uniforme também será opcional.  

 

- A chegada ao colégio está prevista sexta-feira, 15/6, às 19h. Ainda que haja a 

possibilidade de ocorrer atraso, como em qualquer viagem, é importante que os 

responsáveis estejam na escola no momento da chegada das crianças, pois elas 

costumam estar ansiosas para rever os familiares e cansadas da viagem.  

Atenciosamente, 
Ana Clara Bin 
Coordenadora do Ensino Fundamental 1  

 

 

Rua Comendador Elias Zarzur, 301  

Alto da Boa Vista – São Paulo  
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