OBA !! PASSEIO !! OUTUBRO, MÊS DAS CRIANÇAS !!

Dia 10/10/2017, será um dia muito divertido para nossos alunos do Ensino Fundamental I e II (3º ao 9º ano).

Este ano iremos para o Parque Aquático Magic City, e contamos com a presença de todos os alunos.
O Parque conta com uma nova estrutura, com piscinas de onda, piscina aquecida, parque de diversões
e muito mais, garantindo animação completa de nossas crianças. Eles irão aproveitar muito !!!

Visite o site e confira!!!! www.magiccity.com.br
As autorizações deverão ser entregues impreterivelmente até 01/09/2017 após essa data não serão
mais aceitas, pois efetivaremos as reservas no final do dia. Por isso, garanta a vaga do seu filho o quanto
antes.
Local: Parque Aquático Magic City Data: 10/10/2017 – (terça feira)
Saída do Colégio: 8h:30 – Obs.: Os alunos deverão estar no colégio às 8h:15
Retorno previsto ao Colégio: 17h:30
Valor: R$130,00 (incluso transporte + almoço + ingresso + armário).
Formas de pagamento:
 1 vez em dinheiro até o dia 02/10/2017.
 2 vezes em dinheiro nos dias: 20/09 e 06/10

Não serão aceitos cartões de débito/crédito/cheques.
Observações importantes !!






Todos os (as) alunos (as) deverão estar uniformizados.
Caso queiram, poderão enviar guloseimas (salgadinhos / sucos / refrigerantes) para consumo
dentro do ônibus.
Nesse dia NÃO haverá aula para os alunos do meio-período (manhã/tarde).
O colégio atenderá normalmente os alunos dos períodos intermediário e integral.
Caso os pais ou responsáveis solicitem o cancelamento do passeio, não será possível a
devolução do valor, pois o pagamento será enviado com antecedência para o Parque.

----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------

Eu, ______________________________________________________________________ autorizo
meu/minha filho (a), _________________________________________________, aluno (a) do _____º
ano _____, a ir ao Parque Aquático Magic City – Dia 10/10/2017 (terça feira).
Opto por pagamento em: (___) 1 vez em dinheiro até o dia 02/10/2017
(___) 2 vezes em dinheiro nas datas: 20/09 e 06/10

