ESTRELINHA ALEGRE

Nome do aluno:____________________________________________

(Enviar a resposta para à escola até dia 09/03 – Sexta-feira)

Srs. Responsáveis;
Conforme nosso calendário anual, confirmamos o evento que realizar-se - á no dia 17 de
Março de 2018 (Sábado) com toda a FAMILIA Estrelinha Alegre.
Pensamos em promover uma atividade de integração e diversão entre as famílias: Pais, Alunos
e Professores, sem gerar um custo alto no orçamento. Escolhemos o “Parque Villa Lobos” que é um
parque público, localizado no Alto de Pinheiros, às margens do Rio Pinheiros.
A entrada principal do parque situa-se na Avenida Professor Fonseca Rodrigues nº 2001, com
horário de funcionamento das 05h30 até 19h00.

Nossa proposta:
Local de encontro: Na entrada principal do parque.
Horário do passeio com a equipe da escola: das 8h00 as 12h00.
Cada família irá diretamente ao parque com seu próprio transporte.
Realizaremos atividades físicas dirigidas e livres.
Realizaremos piquenique.
Despedida do grupo.

ROUPA:
Todos os adultos participantes com uma roupa leve, confortável e tênis.
TODOS OS ALUNOS: Com uma camiseta vermelha lisa ou estampada, bermuda, shorts ou calça e
tênis.
Se necessário usar boné. Não se esqueçam do protetor solar.

LANCHE:
Realizaremos um delicioso piquenique.
Levar em uma cesta:
Toalha grande;
Lanche e bebida da preferência da família;
Fruta da preferência/opcional;
Sacolinha plástica para colocar o lixo;
Tudo que desejarem de gostoso para uma manhã.
O parque oferece uma lanchonete interna e outras na entrada do parque.

HORÁRIO:
Estaremos em atividades, até as 12h, entretanto a família que desejar continuar no local poderá
utilizar-se das atrações abaixo.

ATRAÇÕES:
O parque oferece locação de bicicletas e patins.
A mesma é feita por horário, a tabela é flexível de acordo com o modelo.
As famílias que desejarem levar sua própria bicicleta, bola, entre outros brinquedos. Estarão
totalmente livres, porém sendo assim cada um cuidará dos seus pertences.

“A construção de um Mundo melhor inicia-se aqui, formando valores, participando dos
vínculos afetivos de seu filho e permitindo que a educação escolar não fique somente em
aprender a ler e escrever, mas sim na formação ética e social de um cidadão”.
Contamos com a participação de todos!!!

Pedimos que abaixo confirmem ou não a participação do aluno e sua família neste primeiro
passeio realizado com a escola.
Qualquer dúvida entrar em contato com a coordenação.

Mapa do parque

Foi no ano de 1987 que surgiu a idéia de criar um parque em homenagem ao compositor Heitor
Villa-Lobos e, anos depois, o Parque Villa-Lobos deixaria de ser um projeto para se tornar um dos parques
mais visitados da cidade, contabilizando cinco mil pessoas durante a semana, 20 mil aos finais de semana
e 30 mil em feriados.

O Parque fica no bairro Alto de Pinheiros, zona Oeste da cidade, e possui732 mil m² que abrigam ciclovia,
quadras, bosque, campos de futebol,playground, aparelhos de ginástica, pista de cooper, tabelas de street
basketball e bosque com espécies de Mata Atlântica. O lugar é todo acessível para pessoas com
necessidades especiais, com área plana e quase todos os caminhos nivelados. Dois dos brinquedos de
madeira nos parquinhos também são adaptados, a caixa de areia e uma casinha na montanha, permitindo
acesso para cadeirantes.

Dentro do Villa, como é chamado o parque pelos frequentadores, há diversas atividades e atrações. O “Vai
pela Sombra” é uma forma do visitante fazer uma trilha de pedriscos e andar pelos principais bosques do
parque. O “Circuito das Árvores” é uma passarela elevada que, no ponto mais alto, chega a ter 3,5 metros
de altura, além de 120 metros de extensão. Durante o passeio, é possível ver árvores e aves de diversas
espécies. O Villa-Lobos conta ainda com o “Orquidário Ruth Cardoso”e o “Ouvillas”, espaço ao ar livre
com taludes, bancos e espreguiçadeiras para que os visitantes apreciem apresentações musicais.

------------------------------------------ Preencha e devolva à escola---------------------------------------

Nome do aluno:__________________________________________
Turma:_________________________________________________
(
) NÃO PARTICIPAREMOS DO PASSEIO.
(
) PARTICIPAREMOS DO PASSEIO. Descreva abaixo quem participará:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

