Comunicado 045 /2018.
Tatuí, 19 de junho de 2018.

Aos Pais/Responsáveis pelos alunos do 8º ano do E.F. ao 3º ano do E.M.
A 25ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo acontecerá de 03 a 12 de agosto de 2018 no Pavilhão
de Exposições do Anhembi.
O evento é palco para o encontro das principais editoras, livrarias e distribuidoras do país,
apresentando seus mais importantes lançamentos para aproximadamente 700 mil visitantes em um espaço
total de 85 mil m².
Além da grande oferta de livros, a Bienal do Livro ainda conta com uma programação cultural
abrangente, mesclando literatura, gastronomia, cultura, negócios e muita diversão!
O Colégio Adventista está promovendo esse acesso cultural aos alunos a 25ª Bienal do Livro
• Quem poderá ir: Todos os alunos do 8º ano do Ensino Fundamental ao 3º ano do Ensino Médio;
• Data: 07 de agosto
• Horário de Saída: 6h
• Horário de Retorno: 17h30 (previsto)
• Valor: R$ 60,00 (transporte ida e volta, entrada nos locais de visitação descrito acima, seguro
viagem)
• Valor pode ser dividido em 2 vezes ou em 1 vez até dia 03/08 (se houver vaga);
• Alimentação: Não está incluso, cada aluno é responsável pelo seu lanche. Faremos uma parada
em local apropriado no retorno da viagem.
Para realizar a inscrição o aluno deve recortar o papel abaixo e trazer preenchido com a assinatura do
responsável e o valor parcial ou total da excursão.
OBS: EM VIRTUDE DO CADASTRO REALIZADO COM A ORGANIZAÇÃO DA BIENAL, AS VAGAS SÃO LIMITADAS.

NESTE DIA (07 DE AGOSTO) NÃO HAVERÁ AULAS PARA AS TURMAS ENVOLVIDAS.
Atenciosamente,

Prof. Moisés Cardinot

Profª. Aline Brandão

Diretor Geral

Coordenadora Pedagógica

Profª. Mara Brito
Orientadora Educacional

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AUTORIZAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO NA EXCURSÃO CULTURAL/LITERÁRIA – BIENAL INTERNACIONAL DO LIVRO

Eu, ______________________________, portador(a) do CPF ___________________ e RG __________________, responsável
pelo(a) aluno(a): _____________________________, turma: ______________, autorizo sua participação na Excursão Cultural e
Literária para o

Bienal do Livro, no dia de 07/08 (terça-feira), acompanhado(a) da Direção e Professores do Colégio

Adventista.
Valor R$60,00 – ( ) 1 x no dinheiro até 03 de agosto ou ( ) 2 x no dinheiro
____________________________
Assinatura do Responsável

