Lauro de Freitas, 28 de setembro de 2018.

“O encanto da vida depende unicamente das boas amizades que cultivamos.”
Srs. Pais/Responsáveis,
No intuito de proporcionarmos um momento ímpar de confraternização entre nossos estudantes,
ao final de mais um ciclo letivo, reservamos um dia de atividades intensas no Acampamento Mundo da
Lua no dia 08 de novembro (quinta-feira).
O Mundo da Lua é um acampamento educativo, voltado para o lazer, o desenvolvimento e
aprendizagem de crianças e jovens. Fica localizado em Barra do Pojuca, distante aproximadamente de 60
km da cidade.

Quais atividades do acampamento?
TODAS AS ATIVIDADES SERÃO ACOMPANHADAS PELA
EQUIPE DE MONITORES E AINDA POR UM SALVA-VIDAS.







Lago recreativo;
Lamabol;
Tirolesa (200m);
Piscina;
Água Jump;







Toboágua;
Caiaques;
Salão de jogos;
Campo de futebol;
Walter bol.

O que o programa inclui?
Translado
08/11 – Colégio Mendel – Acampamento: saída 07h30min.
08/11 – Acampamento – Colégio Mendel: chegada 17h.

Refeições
Serão servidas três refeições ao dia: 01 lanche de chegada,
01 almoço e 01 lanche da tarde - com sobremesas e bebidas
durante as refeições (águas, sucos e refrigerantes).

Acompanhamento profissional
Acompanharão profissionais do Colégio junto com toda a equipe do Mundo da Lua.
Informativo Acampamento Mundo da Lua - 6º ao 9º ano E.F.II - 2018

Quanto custa?
Investimento: R$ 150,00 (cento e cinquenta reais).
Parcelamento (Cheque): 05/10 – R$ 75,00

/

05/11 – R$ 75,00

IMPORTANTE!
A confirmação deverá ser realizada até o dia 10/10, juntamente com os cheques entregues na
secretaria do Colégio. Não serão realizadas inscrições após esta data.
 A saída só poderá ocorrer se atingirmos no mínimo 50 inscritos.
Certos do sucesso do evento, contamos com a participação de todos, tendo a certeza de que momentos
inesquecíveis ficarão guardados na memória de cada um.

Atenciosamente,
Equipe Mendel.

Atenciosamente,
Equipe Mendel.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Autorização
Autorizo meu(minha) filho(a)__________________________________________________, a participar
da confraternização do Ensino Fundamental II no acampamento Mundo da Lua.

____________________________________________________
Assinatura do Responsável
Informativo Acampamento Mundo da Lua - 6º ao 9º ano E.F.II - 2018

