Ficha de

inscrição/autorização
Favor, preencher e enviar a ficha,
com a quantia do pagamento,
até o dia 07 de agosto.
O valor de R$180,00
contempla toda a programação descrita,
assim como o café da manhã com as famílias,
e pode ser pago em dois cheques de R$90,00:
um para 07 de agosto e o segundo para 07 de setembro.
Adesão à Noite do Pijama:

(

) SIM

(

) NÃO

Nome do aluno:___________________________________
Turma: _______________________
Responsável 1:___________________________________

Detalhes da
organização do evento
Após a inscrição faremos a organização por grupos
compostos por 6 crianças de acordo com:
o número de adesões, a faixa etária e o gênero;
Cada grupo receberá uma cor e terá uma
equipe de monitoria para orientar em tudo
o que for preciso.
Todos serão informados do grupo ao qual farão parte
até o dia 16 de agosto;
Os monitores serão os alunos do Ensino Médio. Eles
serão capacitados anteriormente e orientados durante o
evento pelos professores e pela Coordenação do
Período Integral. Ou seja, teremos
em média 3 adultos para cada 6 crianças.
.

8ª Noite
do Pijama

e Café da Manhã para

os alunos do Período Integral

tel.:_____________________cel.:_____________________
Responsável 2:___________________________________
tel.:_____________________cel.:_____________________

» Caso o aluno(a) não possa participar da Noite do Pijama,
por favor, justifique:________________________________
________________________________________________

» Adesão ao Café da Manhã com as famílias:
Sim (

)

Não (

Quem virá? (

) Responsável 1

(

) Responsável 2

)

Um forte abraço,
Direção, Coordenação e Equipe do Período Integral

Contato
Yvana Tomsic - Coordenação do Período Integral
cel.: 21 98896.7180 (Yvana)
tel.: 21 2557.5785
e-mail: periodointegralceat@gmail.com
site: www.ceat.org.br

Esta é uma atividade de integração realizada com
a colaboração dos alunos do Ensino Médio,
como Monitores, junto à nossa Equipe de trabalho.
Consolidamos essa atividade considerando a importância
de fortalecermos a amizade, o respeito, a responsabilidade,
a disciplina, a coragem e, o bom senso,
de forma a vivenciarmos e explorarmos
o espaço da escola fora do horário regular.

Data e Horário
das 17h45 de 18/08/2017, 6ª feira
às 12h de 19/08/2017, sábado
Local: Castelo do CEAT

_____________________________
Assinatura

Inscrição
até 07 de agosto, 2ª feira!

Para participar é importante:
Ter experiência em dormir fora de casa
sem os familiares.
Entregar a ficha de inscrição preenchida e a quantia
até o dia 07 de agosto, 2ª feira.

Programação

19/08/2017, Sábado

Atenção:

18/08/2017, 6ªfeira

7h30
Despertar, higiene pessoal...

17h45

Colação

Solicitamos que:
»Todo o material esteja marcado
com o nome do estudante e
seja entregue na 6ª feira pela manhã
dentro de saco plástico,
para que possamos auxiliar as crianças
adequadamente e evitar perdas.

Os Monitores buscarão as crianças nas salas para
o Encontro dos Pijameiros e a Grande Roda de Capoeira
na quadra do Castelo

8h
8h20
Reorganização dos pertences e do espaço de dormida
com auxílio dos monitores

18h

9h

Organização dos pertences e
colocação dos pijamas com auxílio dos monitores

Ilha de Graffiti - traga uma peça para customizar
Spa do Pátio - cuidados especiais entre pais e filhos
Bré Art -Lançamento da Coleção “Noite dos Sonhos!”

18h30

9h30

Jantar

19h
Observação dos Astros do céu com luneta
e telescópio na torre do Castelo
Planetário Inflável no pátio
e Atividade Surpresa...

20h
Festa do Pijama com Show de Talentos

21h
Ceia
Escovação de dentes...

21h30
Histórias e Cantigas de Ninar - para os pequeninos
Sessão Cinema - para os maiores

23h
Apagar das luzes!

Café da Manhã para pais, filhos e equipes de trabalho

10h30
Coral do CEAT

12h
Despedida.

O que trazer
Objetos de uso pessoal:
1 pijama,
1 chinelo ou pantufa,
1 par de meias,
1 escova de dentes e 1 pente ou escova de cabelo
(apenas para aqueles que não têm este material na escola),
1 muda de roupa para o dia seguinte,
1 travesseiro com fronha,
1 toalha de rosto,
1 saco de dormir com isolante ou
1 colchonete fino já forrado com
lençol de elástico e 1 edredom de solteiro,
seu bichinho de pelúcia predileto.

Ressaltamos que este evento
será composto de duas partes:
1ª parte - para os alunos e equipe
Noite do Pijama - 6ª feira, a partir das 17h45;
2ª parte - para as famílias, alunos e equipe
Café da Manhã e atividades - sábado, das 9h às 12h.

Cardápio
Jantar:
Caldinho de legumes
Espaguete ao alho e óleo
Penne sem glúten e sem ovos (para os alérgicos)
Molhos: Carne moída à bolognesa / Molho branco
Arroz branco e Feijão (opção)
Bebida: Refresco de maracujá (da fruta) e água
Sobremesa: Banana, doce de leite, bolo de laranja

Ceia:
Chocolate quente, bebida à base de soja sabor laranja;
Pão francês com manteiga, pão sem glúten e sem ovos
com margarina Becel para os alérgicos

Colação:
Pão bisnaguito com manteiga
Pão francês com margarina Becel
para os intolerantes à lactose
Limonada ou mate

Café da Manhã

Leite quente, leite gelado, café,
bebida à base de soja sabor maçã (alérgicos),
suco de melancia, suco de laranja com couve, mate;
abacaxi, melancia, banana, uvas e macã;
milho cozido, aipim cozido, batata doce cozida, melado;
bolo mesclado e bolo de
milharina com goiabada (sem glúten e com leite de coco);
canjica;
pão francês, pão bisnaguito, pão de forma integral e
pão sem lactose e sem glutén (para os alérgicos);
ovos mexidos, blanquete de peru,
requeijão, manteiga, mel,
geleia de morango, pasta de soja com
cenoura para os alérgicos e veganos,

