
 

SAÍDA PEDAGÓGICA – CIDADE DO LIVRO 
Ed. Infantil ao 2º ano – Ens. Fund. I 

20/02/2017 
Circular nº 032/2017 

Srs. Pai e/ou Responsável, 
 

Estamos preparando um passeio inesquecível para a Cidade do Livro. Será uma viagem emocionante 

pelo fantástico universo da leitura, da escrita e da imaginação onde as crianças terão acesso a um 

teatro interativo com personagens únicos, que estimulam a criatividade e reforçam conceitos 

trabalhados em sala de aula. Haverá um teatro de bonecos que apresentará o tema de 2017 da 

UNESCO, que é Turismo Sustentável.  

 

ANOTE NA AGENDA: 

Data da saída: 13/04 
Saída do Colégio: 11h30 
Retorno Previsto: 17h00 
Valor: R$ 95,00 à vista ou parcelado em 3x no cartão de crédito. 

Adesões até o dia 10/04 

Para saber mais sobre a Cidade do Livro acesse: www.cidadedolivro.com.br. Ou entre em contato com 
a coordenação. 
 

Valor inclui: transporte em ônibus categoria turismo, monitoria especializada, ingresso e lanche. 

A família poderá enviar uma lancheira com itens da preferência da criança.  

 

IMPORTANTE:  

 O transporte de ida até à escola e retorno para casa é de responsabilidade dos pais; 
 A administração do local e o Certus não se responsabilizam por dinheiro, celulares, máquina 

digital e demais aparelhos eletrônicos e objetos de valor que os alunos possam portar durante o 
passeio; 

 O aluno poderá levar lanche para a viagem no ônibus, não está autorizada a entrada no parque 
com lanches e bebidas;  

 Respeitar a data programada para envio de autorização e pagamento;  
 Cumprir os horários estabelecidos de saída e retorno para casa. 
 

Atenciosamente, 

Equipe Certus 

 

___________________________________________________________________________________ 

AUTORIZAÇÃO – Saída para Cidade do Livro 

 

Autorizo o(a) aluno(a)_________________________________________________________________ 

da série _______________ participar da saída pedagógica para a Cidade do livro no dia 13/04 de 2017. 

________________________________________________                                                                     

Ass. do Responsável 
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