
Nós, monitores, temos o prazer de recebê-los em mais uma edição da nossa colônia de férias, na qual iremos ter 
várias  brincadeiras de quadra, no parque aquático infantil, o�cinas, brinquedos in�áveis, passeio no parque 
Guanabara, paintball, e muita diversão!

Atenção: seguimos todos os protocolos de combate ao coronavírus e seu apoio é fundamental, oriente seu �lho! 
O uso de máscara é obrigatório para os monitores e  as crianças enquanto não estiverem se alimentando ou 
utilizando a piscina. Envie pelo menos duas máscaras para que seu �lho possa realizar a troca durante o dia. Não 
será disponibilizada máscara no local, portanto, se a criança chegar sem máscara, não poderá participar das ativi-
dades naquele dia.

Abaixo segue uma pequena lista de materiais. Solicitamos que as crianças tragam estes pertences, todos os dias 
em sua mochila.

OBS: É PROIBIDO TRAZER CELULAR E OUTROS APARELHOS ELETRÔNICOS, DINHEIRO E PERTENCES DE VALOR.

Na noite de quinta-feira para sexta-feira, teremos nosso acampamento com várias atividades noturnas. Sugerimos 
a participação de crianças a partir de 9 anos, mas caso queira que seu �lho(a) com idade inferior venha, estamos 
prontos para recebê-lo nesta noite animada. Todos devem trazer a autorização devidamente assinada e alguns 
pertences, como:

Na sexta-feira, teremos nossa festa de encerramento da colônia de férias, é opcional do colono vir fantasiado ou 
trazer sua fantasia para a festa.

Gostaríamos de pedir também ao Pai ou Mãe ou tutor responsável para que preencha e assine a autorização 
conforme anexo para prosseguirmos com os passeios externos que iremos realizar. 

Caso a criança esteja inclusa no transporte, favor seguir o horário combinado para que o transporte busque e 
retorne com a criança.

Na próxima sexta-feira (22), será criado um grupo de whatsapp com os os pais, responsáveis e nossos monitores 
para envio de informações e esclarecimento de dúvidas que ainda surgirem. Solicitamos que antes de entrar em 
contato, leia atentamente as orientações e informações disponíveis no material em anexo.
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AO RESPONSÁVEL PELO COLONO INSCRITO

DA COLÔNIA DE FÉRIAS JULHO DE 2022 DA APCEF/MG,

AGRADECEMOS A SUA CONFIANÇA!


