Circular 122
São Paulo, 07 de janeiro de 2021
Assunto: Curso de Férias - Janeiro de 2021
Prezados Pais, Alunos e Responsáveis,
É com muito prazer que o Colégio Delta oferece o Curso de Férias - Janeiro de 2021,
com a temática “Volta ao Mundo”!
2020 foi um ano cheio de desafios e inseguranças e acreditamos que, para iniciar um
ano novo, repleto de esperança e novos e frescos recomeços, devemos iniciar com o pé
direito e investindo tempo em nossas crianças. Pensando nisso, o Colégio Delta está
comprometido em zelar primeiramente pelos protocolos de segurança exigidos pelo Ministério
da Saúde e pela OMS (Organização Mundial da Saúde), os mesmos que já foram enviados aos
senhores anteriormente, no oferecimento deste curso de férias repleto de diversão e
atividades interativas.
As atividades serão realizadas na modalidade integral, começando às 8h da manhã e
finalizando às 17h da tarde, e o almoço será oferecido pelo colégio. O pai poderá optar por
trazer o aluno apenas meio período, sendo este manhã ou tarde, conforme preferência /
necessidade. Independente da escolha por meio período ou integral, o(s) lanche(s)
deverá(ão) ser enviado(s) de casa para alimentação na escola.
Abaixo seguem os valores para aquisição e condições de pagamento. Para visualizar o
cronograma de atividades de cada dia do curso, que acontecerá de 11 a 29 de janeiro de
2021, clique aqui. As inscrições estão abertas e poderão ser realizadas através de nosso
telefone (11) 2971-3322, ou preenchendo o formulário de inscrição - clicando aqui. O
cardápio das refeições será enviado em breve para os inscritos e interessados.

Abaixo seguem orientações importantes.

Orientações
1. O Curso de Férias permite que os alunos venham trajados com as roupas que
gostam ou se sentem mais à vontade. Pedimos apenas que estejam sempre
calçando tênis e roupas confortáveis para realização das atividades;
2. Enviar pelo menos uma máscara extra na mochila, todos os dias, identificada com o
nome completo do aluno;
3. Cada aluno deve trazer seu próprio squeeze exclusivo para água na mochila,
também

devidamente

identificado,

pois

bebedouros

de

uso

comum

estão

desativados devido ao protocolo sanitário;
4. Para as crianças do período integral devem ser enviados 2 lanches, um para a
manhã e outro para a tarde. Para quem ficar apenas meio período, é necessário o
envio de apenas um lanche;
5. Deixar na mala uma necessaire com escova de dente, pasta de dente e toalhinha
de mão para higienização diária após almoço. Esse material precisa estar
identificado e ser verificado diariamente;
6. No dia 15 de janeiro, sexta-feira, haverá o baile da Disney. Sugerimos que, nesse
dia, as crianças venham caracterizadas como se sentirem à vontade, podendo
utilizar roupas com estampas temáticas, fantasias, acessórios, entre outros, para
participação no evento especial.
Estamos à disposição e contamos com a presença de todos para tornar este curso
ainda mais divertido!
Atenciosamente,
Equipe Delta.

