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INFORMATIVO N° 76/CFNP – 16/10/2018
ASSUNTO: Saída de Campo: Parque RIO VERMELHO
Senhores Pais,
Com o objetivo de incentivar e reconhecer a dedicação aos estudos, referentes aos resultados obtidos no 2º trimestre do ano
letivo, comunicamos que um grupo de alunos foi agraciado com uma saída de campo a Parque RIO VERMELHO. Nesta saída, serão
proporcionadas aos alunos, atividades recreativo-educativas no decorrer do evento.
Pensando em uma organização que garanta a diversão e integridade de todos os participantes, a Direção, juntamente com o
comando de corpo de alunos e seus monitores, elaborou o roteiro, regras gerais e tudo que entenderam como necessário para que os
alunos vivenciem um dia prazeroso e com grandes aprendizados.
O Colégio providenciará o transporte e todos os alunos serão acompanhados pelos Monitores, Cmts do Corpo de Alunos
entre outros profissionais.
Os pais interessados a fazer parte do evento, deverão comunicar previamente à monitoria para a organização da
logística.
Por se tratarem de atividades que irão se estender até o período noturno, solicitamos que cada aluno contribua com
R$ 10,00 reais para subsidiar os alimentos providenciados pelo colégio, que serão servidos as 21:15h, conforme prevê o
cronograma abaixo.
ObS: O lanche previsto para iniciar as 18:00hs, deverá vir pronto de casa, observando as prescrições gerais.
Abaixo segue a organização e a autorização para que seu (sua) filho (a) possa participar.
Hora
CRONOGRAMA DO PASSSEIO – Dia 20/10/2018 - Sábado
15:45h
Entrada em forma no pátio CFNP (conferência do efetivo);
15:50h
Dispositivo para foto do Evento;
15:55h
Embarque materiais ônibus (alimentação, equipamentos esportivos);
1600h
Saída para PARQUE RIO VERMELHO (deslocamento em comboio, 01 ônibus 01 micro-ônibus);
17:00h
Chegada PARQUE RIO VERMELHO;
17:05h
Desembarque de materiais e efetivo;
17:10h
Pátio do estacionamento, divisão em duas equipes 7º e 8º;
17:15h
Equipe 7º inicia visitação trilha ecológica;
17:15h
Equipe 8º no pátio estacionamento (montagem do barco);
17:45h
Equipe 8º inicia visitação trilha ecológica
18:00h
Equipe 7º Chegada à área de lanche, após realizar a montagem do barco;
18:30h
Equipe 8º Chegada à área de lanche;
18:45h
Montagem quadras de esportes (Pista de Ação e Reação, Vôlei);
20:30h
Equipe 7º inicia deslocamento trilha ORIENTAÇÃO NOTURNA;
20:45h
Equipe 8º inicia deslocamento trilha ORIENTAÇÃO NOTURNA;
21:15h
Jantar;
21:40h
Lançamento dos barcos Lagoa Rio Vermelho ;
22:00h
Checagem/ recolhimento materiais;
22:15h
Embarque retorno;
23:00h
Chegada ao CEPM.
Prescrições Gerais:







Não será permitida entrada na lagoa para nadar ( efetuaremos entrada monitorada, com profundidade maxima 50
cm);
Proibido consumo de Salgados (chips) e refrigerantes durante o evento;
Proibido uso de Biquíni;
Não será permitido namoro conforme estabelecido na Normas Específica Nº 02;
Os pais podem participar do evento e ficam autorizados a trazer filhos não estudantes CFNP, sob suas
responsabilidades;
Os alunos poderão se deslocar por meios próprios, comunicando a monitoria com antecedência, desde que seus pais
participem do evento integralmente.
Atenciosamente,
Marco Antônio Brito Junior
Maj PM Diretor Interino
CFNP
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Devolver este canhoto ao Monitor até o dia 17/10/2018.

)Autorizo meu(minha) filho(a) a Saída de Campo: Dia 20/10/2018
) Participarei também. Nº de pessoas______
) Não participarei.

Nome do Aluno/Série ____________________________________________________
___________________________________________
Nome do Pai/Mãe/Responsável

