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COLÉGIO PASSIONISTA SANTA MARIA 

Praia Grande, 21 de fevereiro de 2018.  

 

 
DAY CAMP – Cia dos Bichos 

Educação Infantil e 1º ano do Ensino Fundamental 
    

 Iniciamos o ano letivo com um convite aos alunos e familiares da Educação Infantil e 1º ano do 

Ensino Fundamental: um Day Camp na Cia dos Bichos, localizada em Cotia, SP. Sabemos o quanto é saudável 

e gostosa a interação com o meio ambiente e animais, por isso, a proposta de escola e família, juntas, 

passarem um dia agradável, divertido e com muitas experiências.  

A Cia dos Bichos é uma fazendinha que vai ao encontro do que almejamos e proporciona aos 

visitantes diferentes maneiras de integrar as crianças à natureza e propiciar vivências encantadoras com os 

animais. Há espaços para entrar nos cercados com a ajuda de monitores para alimentar e acariciar os bichos, 

tem passeio a cavalo e de charrete, berçário de filhotes e ordenha da vaquinha, entre muitas outras coisas! 

O primeiro Day Camp do Colégio Passionista Santa Maria com os alunos e familiares será 

inesquecível! Venham fazer parte desta proposta! 

 

INFORMAÇÕES: 

 Data do passeio: 20/03, terça-feira. 

 Saída do colégio: 6h30 impreterivelmente. 

 Retorno: 18h. 

 Valor: R$ 185,00 (cento e oitenta e cinco reais). Incluso: ingresso, café da 

manhã, almoço, suco, sobremesa, lanche da tarde, monitoria especializada 

no local, transporte executivo com monitoria. 

 Data limite para a adesão e pagamento: 13/03, terça-feira, até às 13h (pagamento somente em 

dinheiro). 

 Uso do uniforme completo é obrigatório. 

 Para que ocorra a saída, precisaremos no mínimo de 40 adesões. 

 Cada aluno poderá levar, no máximo, dois acompanhantes. 

 O aluno poderá optar ao passeio, sem levar acompanhantes. 

 

Atenciosamente, 
Comunidade Educativa Passionista 

Educando com amor, bondade e firmeza 
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AUTORIZAÇÃO 

ATIVIDADE EXTRACLASSE – “DAY CAMP - CIA DOS BICHOS” 

 

Eu, .................................................................................................................................... responsável 

pelo(a) aluno(a) .................................................................................................................................... 

do ....................... (     ) da Educação Infantil ou (     ) do Ensino Fundamental AUTORIZO sua 

participação na atividade proposta para o dia 20/03/2018 – Day Camp na Cia dos Bichos, localizado 

em Cotia, São Paulo. 

 

Acompanhantes: 

1) Nome: ............................................................................................................................. 

Grau de parentesco:.................................. RG: ............................................................... 

 

2) Nome: ............................................................................................................................. 

Grau de parentesco:.................................. RG: ............................................................... 

 

 

  Investimento de R$185,00 por participante. 

 Protocolo e dinheiro até 13/03/2018.     

 

                                         Praia Grande, ...... de ............... de 2018. 

 

_____________________________ 

                                                                                                 Responsável / RG 

 


