
 

 

Srs. Pais. 

 

Acantonamento escolar trata-se de uma saída pedagógica realizada com os alunos do 2º ao 9º ano para 

passarem três dias juntos com os colegas, monitores e funcionários do colégio, com atividades educativas, 

recreativas e artísticas. 

As atividades do acantonamento contemplam conceitos de todos os componentes curriculares, favorecem 

o aprendizado da convivência em grupo e dos valores humanos, além de proporcionar a independência e au-

tonomia dos alunos. 

O Acantonamento do CSFA de 2019 acontecerá nos dias 01 a 03 de novembro (sexta-feira a domingo) 

no HOTEL FAZENDA ARARITA localizado na Estrada Municipal de Caiacatinga, 4116 – Porto Feliz. 

Além de responsáveis do colégio, contaremos com uma equipe especializada da Método Acampamentos, 

empresa parceira que há mais de 10 anos está presente nesta saída. 

     O hotel oferece várias opções de lazer e conforto: piscina, campo de futebol, quadra poliesportiva, tirole-

sa, parede de escalada, arvorismo, pedalinho e salão de jogos. Os alunos serão acomodados em apartamen-

tos para 4 pessoas. Visitem o site: www.ararita.com.br  

O valor do acantonamento é R$ 840,00 parcelado em até 7 vezes (sendo o último cheque para o mês 

de novembro) incluindo ônibus super luxo, 05 refeições diárias, hospedagem e monitoria dia e noite. Aceita-

remos autorizações até o dia 01 de outubro.  

O ônibus sairá do colégio no dia 01/11 (sexta-feira) às 8h e retornará no dia 03/11 (domingo) às 19h.  O 

contato para maiores detalhes e possíveis dúvidas será com a Mariza (funcionária do colégio responsável em 

acompanhar os alunos) pelo telefone 5562.3394 (ramal 123). 

A lista de roupas e itens necessários será entregue posteriormente. 

 

Temos certeza que serão dias inesquecíveis. Proporcionem esse momento aos seus filhos! 

 

Observação: A autorização abaixo é necessária para qualquer época de adesão. Em caso de perda haverá 

cópia no site do colégio em bilhetes e circulares. Só conseguiremos realizar a saída com o mínimo 

de 40 alunos. 

                                                                                                                                                                       

Um abraço, 

S.P 17.05.2019                           Equipe de Coordenação. 

 

AUTORIZAÇÃO 

Eu __________________________________________________________________________ res-

ponsável pelo (a) aluno (a) _____________________________________________ do _____ ano _____ 

autorizo a sua participação na viagem ao HOTEL FAZENDA ARARITA nos dias 01 a 03 de novembro de 

2019 com funcionários do Colégio São Francisco de Assis e monitores da Método Acampamentos. 

Minha opção de pagamento: 

(     )   à  vista R$ 840,00    para dia:       ___________________________________________  

(     )   2 cheques  R$ 420,00    pré-datados para:  ___________________________________________ 

(     )   3 cheques  R$ 280,00    pré-datados para:   ___________________________________________ 

(     )   4 cheques R$ 210,00    pré-datados para:   ___________________________________________    

(     )   5 cheques  R$ 168,00    pré-datados para: ___________________________________________ 

(     )   6 cheques  R$ 140,00    pré-datados para: ___________________________________________  

(     )   7 cheques  R$ 120,00    pré-datados para: ___________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

Assinatura do Responsável 

http://www.ararita.com.br/

