29/03/2018

Visita à Chácara Turma da Mônica
Alunos do Maternal ao 1º ano

Imagine um espaço de quase dois mil metros quadrados, repleto de belas árvores frutíferas, plantas
ornamentais, lagoas, cascatas e uma série de trilhas forradas de cristais, que convergem para dentro da
mata preservada. Você acreditaria que um lugar desses está convenientemente localizado na região central
da cidade de São Paulo?
LOCAL: Chácara Turma da Mônica. Pinheiros. S.P.
Roteiro da Visita:
COZINHA DIVERTIDA DA MAGALI - os pequenos podem colocar a mão na massa para brincar e aprender
sobre os alimentos, suas origens, preparo, formatos, cores e aromas, sempre pensando em hábitos
alimentares equilibrados.
ESPAÇO NATUREZA - podem sentir o cheirinho do mato e o frescor das sombras das árvores, além de
descobrir curiosidades sobre plantas e animais. Tem também minhocário, composteira, captação da água da
chuva – aqui vamos brincar e incentivar as crianças a uma relação de carinho e cuidados com o meio
ambiente.
ESPAÇO DO BRINCAR - na Brinquedoteca, vamos passar por obstáculos, rastejar, escalar e curtir um
mar de bolinhas. Nesse espaço há também a Oficina do Cascão, onde vamos manipular ferramentas,
brincar de montar um motor e trabalhar algumas regras de trânsito. Tem ainda o Clube do Cebolinha,
onde as crianças podem aproveitar a oportunidade de brincar numa autêntica casa-da-árvore, além de
contribuir na construção de mais um plano infalível para pegar o Sansão, o coelhinho azul da Mônica.
DISCO MÔNICA - aqui a pedida é exercitar o corpinho e a imaginação, vamos dançar, brincar de faz de
conta, experimentar adereços e assumir diversos papéis em jogos simbólicos divertidíssimos
● Cardápio: Lanche: suco natural, sanduíche de presunto e queijo, 01 tipo de bolo e frutas da época.
Obs: Levar um lanche extra para o retorno.
Data: 03 de maio (5ª. feira)
Saída do colégio: 12h30 (chegar no colégio às 12h)
Retorno ao Colégio: 18h30.
Valor - Transporte, grupos com monitoria, interatividade recreativa e lanche: R$ 115,00 à vista. No caso de
pagamento com cheque, deverá ser nominal a EEI País das Cores, colocar no verso o nome, a turma do
aluno e notificar o envio na agenda. O pagamento deverá ser efetuado até o dia 20/04/18.
Observações:
Os alunos deverão ir com o uniforme.
Não podemos ter adesões de última hora por causa da organização e do transporte.
A empresa prestadora do serviço e o colégio não se responsabilizam por aparelhos eletrônicos
levados pelos alunos (celulares, máquinas fotográficas, câmeras, etc.)
Neste dia não haverá aula para os alunos do Maternal ao 1º ano.
Alunos do Integral–Horário normal: Integral I–das 7h às 17h30(18h30 para quem for ao passeio)
Integral II – das 7h às 19h
Contamos com a participação de todos!
Atenciosamente
Direção / Coordenação

........................................................................................................................................
Autorização: Visita à Chácara Turma da Mônica - Alunos do Maternal ao 1º ano.
Nome do(a) aluno(a): ________________________________________________
Turma: _____________ Período: ______________
(Obrigatório) RG do aluno ou nº. da certidão de nascimento: _________________________
Responsável: _______________________________________________________
Obs.: Caso o(a) aluno(a) tenha alguma restrição alimentar, favor registrar
______________________________________________________________________
* Preencher a autorização e enviá-la juntamente com o valor do pagamento.

abaixo:

