POLÍCIA MILITAR DE SANTA CATARINA
DIRETORIA DE INSTRUÇÃO E ENSINO DA PMSC
COLÉGIO POLICIAL MILITAR FELICIANO NUNES PIRES
“Trinta e cinco anos construindo conhecimentos e formando cidadãos.”
Home Page: www.cfnp.com.br - E-mail: cfnpsec@pm.sc.gov.br

INFORMATIVO N° 13/CFNP – 29/03/2019
ASSUNTO: Saída de Campo dos Legionários: Instrução de Emergências Aquáticas
Senhores Pais,
Com o objetivo de enriquecer o conhecimento dos alunos, o colégio “Policial Militar” Feliciano Nunes Pires, está
fomentando 1 (uma) instrução de emergências aquáticas com o grupo de Legionários do Colégio. Comunicamos que foi ofertada, a
estes alunos, uma saída de campo ao Município de Santo Amaro da Imperatriz. Nesta saída, será proporcionada aos alunos, a referida
instrução e após um Rafting com a Ativa Aventuras, no rio Vargem do Braço em Caldas da Imperatriz.
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 entendem 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, Bombeiros Militares,
Instrutores, entre outros profissionais do CFNP.
Os pais estão convidados a participar do evento, condicionados ao pagamento do valor estabelecido abaixo, porém
devem manifestar a intenção previamente.
Abaixo segue a organização e a autorização para que seu (sua) filho (a) possa participar.
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CRONOGRAMA DA INSTRUÇÃO – Dia 05/04/2019 – Sexta-feira
Entrada em forma no pátio CFNP (conferência do efetivo);
Dispositivo para foto do Evento;
Embarque materiais ônibus (alimentação, vestimentas);
Saída para Santo amaro da Imperatriz (deslocamento);
Chegada em Caldas da Imperatriz (Ativa Aventuras);
Desembarque de materiais e efetivo;
Café da Manhã;
Instrução de “Emergências Aquáticas” com instrutores do Corpo de Bombeiros Militares;
Instrução sobre normas de Segurança em Águas Fluviais com uso de botes (Ativa Aventuras);
Colocação de Vestimenta Apropriada e Equipamentos de Segurança (Equipamentos disponibilizados pela empresa)
Deslocamento para o rio Vargem do Braço;
Inicio da Atividade
Deslocamento para a empresa Ativa Aventuras;
Colocação do Uniforme do CFNP (agasalho);
Almoço;
Limpeza geral e checagem final do efetivo;
Embarque retorno CFNP;
Chegada ao CEPM;
Inicio das aulas;

Prescrições Gerais:







Fica autorizado o uso de agasalho, no periodo de aulas, para os alunos participantes do evento;
Proibido consumo de Salgados (chips) e refrigerantes durante o evento;
Os pais podem e ficam autorizados a participar do evento;
Os alunos poderão se deslocar por meios próprios, comunicando a monitoria com antecedência, desde que seus pais
participem do evento integralmente;
O participante do evento deve entregar antecipadamente o Termo de Conhecimento e a Autorização;
O evento ficará a um custo de R$ 60,00 por pessoa: 1) Ativa Aventuras R$ 45,00 - 2) Almoço R$ 15,00
Atenciosamente,
Sérgio Arlan Pinto Rodrigues
Ten PM Cmt Crpo de alunos EF
Resp/ Direção do CFNP

Informativo N° 13/CFNP 29/03/2014
Devolver este canhoto ao Monitor até o dia 04/04/2019.
ASSUNTO: Saída de Campo dos Legionários: Instrução de Emergências Aquáticas.
(
(
(

)Autorizo meu(minha) filho(a) a Saída de Campo: Dia 05/04/2019
) Participarei também
) Não autorizo meu filho a participar

Nome do Aluno/Série ____________________________________________________

___________________________________________
Nome do Pai/Mãe/Responsável
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Saída de Campo dos Legionários: Instrução de Emergências Aquáticas
ENXOVAL:

Toalha de rosto e/ou de banho
Kit de higiene pessoal (sabonete, xampu, escova e pasta de dentes, escova para cabelos)
Repelente
Saco de lixo
Lenços Umedecidos
01 litro de água potável
Para a atividade:
Sunga ou bermuda para os homens
Calça Legging para as mulheres
Vestes íntimas e meias (sobressalentes)
01 (Um) par de tênis para atividade nos botes, que ficarão encharcados de água
Camiseta manga curta
Uniforme Completo do CFNP (agasalho)
01 (Um) par de tênis, cor preta, padrão CFNP, para o retorno as aulas

Café da manhã (sugestão):
01 fruta (banana/maça)
Sanduíches/bolo
Suco ou iogurte
01 caneca (opcional)

