Senhores Pais e responsáveis,
A viagem do 5º ano se aproxima e com ela cresce a expectativa de momentos que serão
incríveis para os alunos.
Para que essa experiência seja marcante, seguem abaixo algumas informações importantes
para os alunos que irão realizar o passeio:
●
●
●

No dia 05/12 as crianças devem chegar na escola às de 6h15, pois a previsão para
saída do Colégio é às 6h30 da manhã;
A saída do acampamento está prevista para o dia 07/12 às 16h e a chegada ao
Colégio está prevista para às 19h30;
As fotos da viagem serão publicadas no facebook do colégio.

O que levar:
01 toalha de banho;
01 toalha de piscina;
01 lanterna para jogos noturnos;
Sacos plásticos para roupas sujas e/ou molhadas;
Todo o material de higiene pessoal (shampoo, condicionador, escova e pasta de dente,
escova de cabelo ou pente, filtro solar, repelente, etc);
OBS: Não é necessário levar roupa de cama
Sugestão de roupas (Para três (3) dias):
- 6 camisetas esporte;
- 5 shorts ou bermudas;
- 1 conjunto de moletom;
- 2 pares de tênis;
- 1 gorro para a noite;
- 1 boné para o dia;
- 2 calças compridas;
- 4 pares de meias;
- 1 roupão de banho/piscina;
- 2 calças compridas;
- 1 casaco de frio;
- 1 par de chinelo;
- 4 cuecas/ calcinhas;
- 1 pijama;
- 2 maiôs;
Tenistas: levar raquetes e bolinhas de tênis devidamente identificadas.

Festas e jantares:
Nosso grupo terá uma programação muito especial e para estes momentos vamos precisar
de:
- 1 máscara/ fantasia;
- 1 camiseta branca;
Orientações Importantes:
●
●
●
●
●
●

Todos os pertences do aluno devem estar identificados.
Coloque na mala os dados do aluno com endereço e telefone.
É necessário levar um lanche para a viagem de ida.
Levar “roupas velhas” pois elas são mais apropriadas para o uso em fazenda.
É proibido levar máquina fotográfica, celulares, lanternas de alto custo, video game,
cd player, Ipods, Ipads, jóias, etc.
Roupas e pertences deixados no acampamento ficarão por 30 dias à disposição no
escritório do Peraltas em Brotas.

Dinheiro e Cantina:
O acampamento Peraltas dispõe de uma loja de conveniência, para consumo de
refrigerantes, sorvetes, salgados, guloseimas menores, lembranças do local como
camisetas e bonés, porém toda e qualquer quantia levada pelo aluno, é de guarda e
controle exclusivo do aluno.
Atendimento Médico e Farmácia:
●
●
●
●

Está incluso no pacote da viagem o seguro acidente para atendimento médico
emergencial (exceto odontológico);
Remédios e medicamentos de uso diário devem ser levados em quantidade
suficiente para a viagem e identificado com o nome do aluno;
Em caso de medicamento específico, é obrigatório o envio da receita para que a
enfermeira possa ministrá-los seguindo as recomendações do COREN;
O acampamento tem inalador, enfermeira padrão e fica a apenas um (1) km do
hospital Municipal da Cidade de Brotas.

Equipe Pedagógica

