EFII 168.18 – 06/12/18
Aos Pais de Alunos do Integral Optativo
Ref.: PROGRAMAÇÃO DE FÉRIAS JANEIRO/2019
Organizamos um conjunto diversificado de atrações para nossos alunos no mês de
janeiro. As atividades são voltadas ao lazer, cultura e tecnologia e serão realizadas na
segunda quinzena de janeiro, ou seja, a partir do dia 15/01 – terça-feira.
Lembramos que neste período será permitido trazer eletrônicos e jogos de tabuleiro. O
uso do uniforme não será exigido no período de férias.
O cronograma está dividido em atividades internas (gincanas e oficinas) e atividades
externas (saídas para o cinema, parques, museus, e outros).
Para esse mês programamos também uma Oficina de Criação de Jogos e Histórias
usando Scratch na Sala Maker que será realizada em três encontros nos dias 16, 18
e 23 de janeiro, das 14h às 16h com o objetivo de que os alunos criem histórias e
jogos interativos. Para esta oficina é necessário preencher a ficha de inscrição
abaixo até dia 11/01/19.
ATIVIDADES EXTERNAS
1-Saída – Sesc Pompeia
A programação bastante variada oferece inúmeras atividades entre shows,
espetáculos de circo e dança, teatro, oficinas, exposições e muitas outras atrações. O
Sesc Pompeia fica na Rua Clélia, 93 – São Paulo.
Data: 17/01 (quinta-feira)
Taxa de R$ 80,00 (inclui transporte, almoço e lanche da tarde a ser comprado no
local).
Saída prevista: 10h
Retorno previsto: 17h
Adesões até 10/01/19 na Tesouraria da escola
2- Saída: Sessão de Cinema- Cinemark Park Shopping São Caetano
Data: 22/01 (3ª feira)
Taxa de R$ 50,00 (inclui ingresso do cinema + pipoca + transporte).
Saída prevista: 12h
Retorno previsto: 17h
Adesões até dia 18/01/19 na Tesouraria da escola
3- Saída: Megaexposição “Quadrinhos” no MIS (Museu da Imagem e do Som)

Será uma verdadeira retrospectiva da 9ª arte contada por meio de revistas, artes
originais e itens raros dos diversos gêneros das HQs, de super-heróis a mangás. A
exposição está dividida em 16 ambientes temáticos e lúdicos que pretendem promover
uma experiência imersiva ao visitante. Entre elas estão espaços dedicados totalmente
à Marvel, Disney, DC, mangás e muito mais. Além disso, o MIS contará com uma
extensa programação paralela com atividades para adultos e crianças.
Data: 21/01 ou 24/01 (a ser definida de acordo com a disponibilidade de
ingressos na época).
Taxa de R$ 60,00 (inclui ingresso + transporte)
Saída prevista: a definir
Retorno previsto: a definir
Adesões até dia 18/01/19 na Tesouraria da escola
4- Saída Solidária para Instituição Beneficente
Tarde em uma instituição beneficente que atende crianças, quando nossos alunos
realizarão narração de histórias, participarão de brincadeiras e entregarão bolachas
caseiras preparadas previamente por eles em oficina de culinária.
Data: 21/01 ou 24/01 (a ser definida em função da visita à Megaexposição
“Quadrinhos” no MIS).
Não há custo adicional. Transporte oferecido pela escola.
Saída prevista: 13h30
Retorno previsto: 17h
Adesões até dia 14/01/19 na Tesouraria da escola
Outras saídas sem custo adicional podem ser programadas, tais como piquenique em
parques próximos à escola ou atividades no SESC São Caetano, de forma que os
alunos possam ir caminhando. Para estas saídas serão enviados comunicados
específicos, já que dependem das condições climáticas na época.
IMPORTANTE:
Podem ser feitas opções de acordo com o interesse de cada aluno. No entanto, vale
ressaltar que não haverá programação na escola nos dias/horários das saídas, uma
vez que todos os profissionais envolvidos com os alunos do Integral Optativo estarão
acompanhando o grupo.
Há uma organização prévia que envolve contratação do transporte e reserva de
lugares/ingressos, o que pode inviabilizar a adesão na véspera ou no próprio dia
da saída. Assim, pedimos que fiquem atentos aos prazos de adesão acima.
Pode haver alteração de data de atividades internas e externas, em razão de
condições climáticas, baixa adesão (mínimo de 10 alunos), alteração de programação
de cinema, entre outros.
Esperamos que estes momentos sejam de muita diversão e interação para nossos
alunos do Integral Optativo!
Atenciosamente,
Coordenação de Eventos

