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REPUBLLICA LAGO  
Alunos do 2º ao 5º ano do Ensino Fundamental 1  

 

 
Prezadas famílias 

 

Como sabem, no planejamento das atividades de 2018 está previsto um acampamento com os alunos 

dos 2os, 3os, 4os e 5os anos. 

 

O acampamento é uma atividade planejada com o objetivo de oferecer às crianças e aos professores 

oportunidades de convivência diferenciadas daquelas que normalmente ocorrem em sala de aula. 

Acreditamos que essa convivência propicia a consolidação de laços de amizade entre as crianças e o 

sentimento de pertencimento ao grupo, assim como o estreitamento do vínculo entre professores e 

alunos. 

 

A viagem acontecerá nos dias 14 e 15 de junho (quinta e sexta-feira, respectivamente), 

ao Acampamento Repúbllica Lago (www.replago.com.br), por sua excelente estrutura de 

acomodação dos alunos e pela presença de uma equipe de profissionais capacitada para o 

encaminhamento das atividades esportivas, lúdicas e de apoio à rotina das crianças.  

 

Participarão das atividades as professoras das turmas em que houver maior adesão de alunos e a 

coordenadora do segmento Ana Clara Bin. O acampamento disponibiliza um monitor para cada 

grupo de 10 crianças, além de coordenadores das atividades. 

 

SAÍDA 

• DATA: 14/06  

• HORÁRIO DE SAÍDA: 7h, pontualmente. 

  

RETORNO 

• DATA: 15/06  

• HORÁRIO: partida às 16h, com chegada ao colégio prevista para as 19h30. 

  

Valor: R$ 900,00 por aluno 

Incluso: transporte, estadia, seguro, refeições, programação de atividade e monitoria. 

Formas de pagamento: via boleto em até 4 parcelas.  

Informação importante: não haverá reembolso das parcelas pagas em caso de desistência.  

Nesta sexta-feira, 27/4, foram encaminhados via agenda de cada estudante os formulários 

necessários para inscrição nesta saída pedagógica. Todos eles devem ser entregues até 9/5 via 

agenda, juntamente com uma cópia do RG ou certidão de nascimento da criança. 

www.replago.com.br


Abaixo, listamos cada um deles: 

 

1. Confirmação de adesão e opção de pagamento Anglo21 

2. Autorização Anglo21  

3. Ficha de inscrição e Autorização Repupllica Lago 

4. Ficha de restrição alimentar Rep Lago 

Encaminhamos anexo também a programação e uma sugestão de bagagem. 

As informações já disponíveis na Ficha do Histórico Médico da escola serão utilizadas pela equipe 

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

Caso haja algum medicamento a ser ministrado no acampamento, o responsável deverá 

encaminhá-lo à professora da classe com as explicações necessárias, por escrito, até o 

13/6, pois no dia da viagem elas estarão focadas em receber os alunos. O momento do embarque 

não é favorável para a recepção dessas orientações, e isso deve acontecer apenas em casos 

excepcionais. 

  

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

regular de aula. 

 

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. 

 

Atenciosamente, 

 

Ana Clara Bin 

Coordenação Pedagógica 2º ao 5° ano do Anglo 21 

 

 

Rua Comendador Elias Zarzur, 301  

Alto da Boa Vista – São Paulo  

Tel: +55 (11) 3878 6700 
  

 

  

 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1DG0HYBwGJfDWUgrjWvRQ95omyJkZmIGO
https://drive.google.com/open?id=1uk_QuPx2zHRTEVXcKwDjUTSflkufd8qW
https://drive.google.com/open?id=1HwoR3V0b_cjuVCVSb7DhbHtqUiwbJy_M
https://drive.google.com/open?id=1GLAfQjHO_HTFvnRDOa49RsJ5ZfascJ3I
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.facebook.com_ColegioAnglo21_&d=DwMF-g&c=Dbf9zoswcQ-CRvvI7VX5j3HvibIuT3ZiarcKl5qtMPo&r=lP_UzwbZODwx06R-iCpYSmf-g8L3G1B6gAObeYEtSTk&m=pCSDvCrMDuKzlt4LC2GwP2rmv13SR-tawrXw-AwxObo&s=6t3JSYUP3jX6833exuS7_uNzic2t9f7Y9Eg7BdPA3Hw&e=

