COMUNICADO Nº 12
Queridos pais e alunos,
Sempre no compromisso de proporcionar aos nossos alunos oportunidades de aprendizagens
significativas, o Colégio Van Gogh está promovendo a ida ao teatro com os alunos das 3ªs. Séries para
assistir a peça: “Sagarana” de Guimarães Rosa, no Teatro Maria Della Costa - Rua Paim, 72 - Bela Vista.
O objetivo desta peça é facilitar o entendimento do aluno da leitura obrigatória nos principais vestibulares.
Enfatizamos a importância da participação de todos!

Data: 23/04/18 |Saída da escola: 13h | Retorno previsto: 17h30 (podendo haver atrasos em virtude
do trânsito no trajeto)
Valor do passeio: R$ 85,00 (oitenta e cinco reais), para o pagamento do ingresso e transporte.
O valor deverá ser entregue até: 02/04/18 - juntamente com a autorização preenchida e assinada. É
necessário o pagamento com antecedência para compra dos ingressos (prazo estipulado pelo teatro).
Incluso: transporte e ingresso
– Neste dia os alunos que fizerem a adesão para a saída pedagógica serão dispensados às 11h40 para
que possam se alimentar. Caso o estudante queira sair para almoçar, deverá trazer com antecedência a
autorização do responsável por escrito. Salientamos que a saída acontecerá impreterivelmente às
13h, não havendo tolerância para atrasos. Ainda informamos que no caso de atraso não haverá a
devolução do dinheiro, pois o mesmo é destinado para o pagamento antecipado do ingresso e transporte,
conforme a exigência estabelecida pela empresa contratada. As desistências deverão ser avisadas com 5
dias úteis de antecedência para que haja a devolução integral do valor.
Esclarecemos que a saída pedagógica acontecerá se houver adesão e pagamento do mínimo
20 alunos. Caso não haja adesão mínima faremos a devolução do dinheiro.
Não serão aceitas as inscrições após a data limite.
Coordenação Pedagógica
13/03/18
-----------------------------------------------------destacar e devolver assinado-------------------------------------------AUTORIZAÇÃO – SAÍDA PEDAGÓGICA
Autorizo meu (minha) filho (a) a participar da saída pedagógica ao Teatro Maria Della Costa - Rua Paim, 72 - Bela
Vista.
Data: 23/04/18 | Saída: 13h | Previsão de retorno: 17h30
Estou ciente que neste dia os alunos que fizerem a adesão para a saída pedagógica serão dispensados às 11h40 para
que possam se alimentar. Caso o estudante queira sair para almoçar, deverá trazer com antecedência a autorização
do responsável por escrito. Salientamos que a saída acontecerá impreterivelmente às 13h, não havendo tolerância
para atrasos. Ainda informamos que no caso de atraso não haverá a devolução do dinheiro, pois o mesmo é destinado
para o pagamento antecipado do ingresso e transporte, conforme a exigência estabelecida pela empresa contratada.
As desistências deverão ser avisadas com 5 dias úteis de antecedência para que haja a devolução integral do valor.
Aluno: ____________________________________________________________ - ________Ano
Assinatura do responsável: ________________________________________
Telefone do responsável:

(

) ___________________ ou (

Data: ___/___/18

) _____________________

