CAT LÁZARO RAMOS NOVAES
Endereço: Av. João Ramalho, 1306 - Jd.
Conquista - Marília/SP - CEP 17520-240
Telefone: (14) 3401-1500
e-mail: sumarilia@sesisp.org.br

Semana 01:de 07 a 11/01/2019

Semana 02: de 14 a 18/01/2019

Semana 03:de 21 a 25/01/2019

Semana 04: de 28 a 31/01/2019

FaixaEtária

Dia de Camping
26/01/2019

De segunda a sexta-feira das 13h às 17h

Grupo 1: Crianças com idade entre 05 e 07 anos.
Grupo 2: Crianças com idade entre 08 e 11 anos.

Investimento

Valores e Informações na Secretaria do SESI (14) 3401-1500
E-mail sumarilia@sesisp.org.br

Preços Especiais para filhos dos Trabalhadores das Indústria Beneficiárias

Autorizo meu filho(a)
Nascido em

,

/

/

, RG nº

, CPF nº

a participar do Super Férias no SESI de Marília, no período de
/
/
a
/
/
.
Autorizo também a utilização das imagens realizadas durante o evento para divulgação
nos meios oficiais de comunicação do SESI-SP.
Nome do responsável:
RG:

CPF:
Telefone:

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: de Segunda a Sexta-feira das 13h às 17h.
É imprescindível que os pais ou responsáveis, cumpram os horários de entrada e saída das
crianças estabelecido pela equipe do Super Férias, objetivando o seu bom andamento.

É diabético? ( ) não ( ) sim
É alérgico a medicamentos? ( ) não ( ) sim. Qual?
É alérgico a alimentos? ( ) não ( ) sim. Qual?
Contatos em caso de emergência:
Nome:
Parentesco:

Tel.:

Nome:

Parentesco:

Tel.:

Nome:

Parentesco:

Tel.:

Outras informações:
de

SAÍDA: Os responsáveis deverão retirar as crianças até às 17:20 horas, na Portaria do Centro de
Qualidade de Vida (Clube). Esta ação deverá ser efetuada pelo responsável, portando o “Cartão
de Segurança”. No caso da criança tiver autorização para ir embora sozinha, esta informação
também deverá ser destacada nesta inscrição e reforçado diretamente ao monitor no ato da
recepção.
Excepcionalmente nos casos que a criança precisar entrar mais tarde, sair mais cedo ou ainda
faltar por qualquer motivo, pede-se comunicar o monitor responsável.

E-mail:

Informações do participante:
Possui convênio médico: Qual?

Marília,

,

ATENDIMENTO AOS PAIS: Os responsáveis pelo evento são Fabio Ducci (Coordenador de
Qualidade de Vida), e Laércio Zucon Bonani (Orientador de Esportes).

Endereço:
CEP.:

RECEPÇÃO: As crianças serão recepcionadas pelos monitores na frente da Secretaria única do
Centro de Atividades, a partir das 13h.

de 201

.

Declaro que meu filho (a) está apto (a) fisicamente para participar das Atividades
oferecidas pelo Super Ferias do SESI de Marília.
( ) Autorizo meu filho (a) utilizar as piscinas ( ) Não Autorizo meu filho (a) utilizar as piscinas

(Cidade),(xx)de(mês)de(ano)

Assinatura do responsável

VESTIMENTA: Pedimos para que as crianças venham com roupas leves para as atividades:
camiseta, shorts, bermuda ou calça de agasalho. Calçados adequados, de preferência com tênis,
pois irão se movimentar bastante. Ressaltamos que a programação do Super Férias do SESI de
Marilia, contempla a utilização das piscinas. Destacamos que os Pais envie junto aos seus filhos
roupas de banho, toalhas e que possam sujar. Algumas atividades envolverá a utilização de
materiais que poderão sujar as roupas
DOENÇAS INFECTO-CONTAGIOSAS: Caso a criança apresente suspeita de alguma doença
infecto-contagiosa como: conjuntivite, caxumba, rubéola, sarampo, catapora ou outras, os pais ou
responsáveis devem encaminhar seu filho ao médico, comunicar o Orientador e retornar com seu
filho somente com atestado de liberação médica.
PRINCÍPIO ACIDENTE ZERO: O Sesi-SP visando a segurança durante as atividades realizadas
nos Centros de Qualidade de Vida,o SESI-SP disponibiliza uma equipe de Guarda- Vidas com
treinamento constante para prevenir acidentes e atuar corretivamente quando necessário.
PROTETOR SOLAR: Pedimos que os pais ou responsáveis passem filtro solar nas crianças antes
de virem para as atividades e, preferencialmente, virem de boné, pois em algumas atividades
ficarão expostas ao sol .

Importante:
“As crianças deverão trazer o seu lanche todos os dias".
‘Não esquecer de trazer filtro solar (protetor) e orientar o seu filho(a) a utilizar’.

