
 

 

 

 

 

 

Praia Grande, 09 de novembro de 2016. 

 

Srs. Pais e Responsáveis, bom dia! 

 

Gostaríamos, Equipe do Colégio Passionista e Professor Rafael, de agradecer ao 

envolvimento que vossas senhorias tiveram ao abraçar a III Feira de Brinquedos. Foi um 

sucesso! 

Nossos alunos entenderam várias etapas importantes da difícil tarefa que é cuidar da vida 

financeira. Sem dúvida, pensarão antes de adquirir algo novo, pois aprenderam que os bens 

materiais sofrem depreciação de valor, que capital parado pode ser transformado em 

capital circundante, o quanto é importante se planejar para realizar sonhos individuais ou 

coletivos, a trabalhar em equipe... 

Nossos alunos levantaram a quantia de R$1.220,00 e assim conseguiremos realizar a ida ao 

Jardim  Zoológico de São Paulo.  

No entanto, o aluguel do ônibus custará R$1.000,00 sobrando R$220,00 a serem utilizados 

na bilheteria. Como são 25 alunos, faltarão R$30,00 que somados a R$30,00 de 

estacionamento dá R$60,00 a ser dividido entre eles. Fazendo o rateio, caberá a diferença 

de R$2,40 para cada aluno desde que os mesmos possuam Carteirinha Escolar. Caso 

contrário, serão R$22,40, pois a entrada ao Zoológico custa R$30,00. 

Combinamos em sala de aula que faremos um piquenique, assim cada um se 

responsabilizará pela sua alimentação. 

Agradecemos mais uma vez a participação e a colaboração neste Projeto de Vida.  

Ressaltamos que o uniforme da escola e a documentação são itens obrigatórios no dia do 

passeio e que o valor faltante deverá ser enviado com a autorização assinada. 

 

Atenciosamente, 

Comunidade Educativa Passionista 

Há 30 Anos Educando com Paixão! 

_________________________________________________________________________ 

JARDIM ZOOLÓGICO – SÃO PAULO 

Eu, _______________________________________________________, responsável por 

___________________________________________________________________, 7º ano 



(    ) AUTORIZO (    ) NÃO AUTORIZO a sua participação no passeio ao Jardim Zoológico de 

São Paulo, a ser realizado no dia 22/11/2016, terça-feira. 

        __________________________ 

                                                                                                                          RG / Assinatura 

* Entregar Protocolo/Valores aos cuidados do prof. Rafael/Equipe até 17/11, quinta-feira. 


