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Srs. Pais e/ou Responsáveis, 
 

Durante o mês de julho montamos uma programação diferenciada com 
direito a muita diversão e novidades. No dia 14/07, iremos ao Parque Villa-Lobos, 
nosso passeio promete muitas aventuras. Programe-se!  
 
ANOTE NA AGENDA: 
 
Data – 14/07 
Saída do Colégio - 12h30               Retorno Previsto – 18h 
Local: Parque Villa-Lobos      
Enviar autorização até o dia 12/07 IMPRETERIVELMENTE. 
 
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 o passeio;  
 Respeitar a data programada para envio de autorização;  
 Cumprir os horários estabelecidos de saída e retorno para casa. 
 

Atenciosamente,  
Equipe Certus – Integral 

_____________________________________________________________________________ 
AUTORIZAÇÃO 

Eu,_____________________________________________________________________________________

autorizo  o(a) aluno(a) ___________________________________________________________ 

turma: ___________, participar do passeio no Parque Villa-Lobos em 14 de julho de 2017. 

 

___________________________________________ 

Assinatura do Responsável 
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