Comunicado 151/2018
Assunto: Estudo do Meio – “Folclore nos 5 Cantos do Brasil”.
Turmas: do Infantil I ao 5º ano do E.F. I

Guarulhos, 15 de agosto de 2018.
Srs. pais e responsáveis,
Faremos um Estudo do Meio, na Fazendinha Mãos na Terra, em parceria com a
agência Eloin – Educação pela Experimentação, alinhado ao conteúdo pedagógico
desenvolvido em sala de aula sobre o folclore com o objetivo de ampliar os conhecimentos
de nossos alunos.
Os alunos passarão por uma viagem, com a ajuda da travessa Emília, pelos
5 cantos do Brasil e os personagens típicos de cada região. Uma vivência lúdica por meio
da música, dança, comida típica, contação de histórias, lendas antigas e brincadeiras
regionais, possibilitando assim trabalhar a pluralidade cultural por meio da valorização das
diversas culturas presentes no Brasil.
Data: 20 de setembro de 2018 (quinta-feira).
Local: Fazendinha Mãos na Terra, em Cotia.
Saída do Colégio: 7h45
Retorno ao Colégio: 18h – aproximadamente.
Valor: R$ 210,00 (monitoria especializada; personagens caracterizados; atividades
pedagógicas de acordo com a temática do folclore; oficinas; café da manhã; almoço; à
tarde piquenique; transporte executivo; arte educadores).
Formas de pagamento:
1. Em até 3x pelo pagamento online, no site Eloin;
Atenção! A partir de 4 parcelas pagamento com juros.
2. À vista, online, conforme procedimento abaixo;
Data limite de pagamento (adesão): Até dia 05 de setembro de 2018.
Importante: Somente será considerada a adesão feita mediante ao pagamento realizado.
Como fazer o pagamento online (Site Eloin):
. Acessar o site: www.eloin.com;
. Clicar em “Loja”;
. Selecionar o logo do Colégio Novo Rumo (entrar com a senha NR1053);
. Escolher sua saída específica;
. Preencher os dados de acordo com o exemplo abaixo:
Nome completo: Luís Cardoso Martins
Ano-Período (manhã/tarde): 4º ano - Manhã
Observações importantes:
1. Confirmaremos o evento com a adesão mínima de 80 alunos.
2. Os alunos deverão estar uniformizados;
3. Em caso de previsão de chuva que comprometa o desempenho das atividades propostas pelo Espaço da
Fazendinha, a atividade será cancelada antecipadamente. Faremos agendamento em outra data.
Caso concordem que seu/sua filho/a participe, preencham a autorização, em anexo, e enviem à
secretaria, mediante ao pagamento online (Site Eloin).
Atenciosamente
A Equipe CNR.

