SESI São José do Rio Preto
Avenida Duque de Caxias, 4656
Vila Elvira
São José do Rio Preto SP
17-3224 6611

Módulo 1: De 7 a 11/01
Módulo 2: De 14 a 18/01

Módulo 3: De 21 a 25/01

Grupo 1: De 6 a 8 anos
Grupo 2: De 9 a 12 anos

Para beneficiários, filhos de colaboradores da indústria, alunos das escolas SESI R$30.
Para não beneficiários, R$35.

RECEPÇÃO: As crianças serão recepcionadas pelos monitores na entrada do SESI a
partir das 13h.
SAÍDA: Os responsáveis deverão pegar as crianças até às 17h no mesmo local.
Excepcionalmente nos casos que a criança precisar entrar mais tarde, sair mais cedo
ou ainda faltar por qualquer motivo, pedimos para comunicar o monitor
responsável.
ATENDIMENTO AOS PAIS: A responsável pelo evento é a orientadora Irlla.
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: 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.
VESTIMENTA: Pedimos para que as crianças venham com roupas leves para as
atividades: camiseta, bermuda ou calça de agasalho. Calçados adequados, de
preferência com tênis, pois irão se movimentar bastante.
DOENÇAS INFECTO-CONTAGIOSAS: Caso a criança apresente suspeita de alguma
doença infectocontagiosa como: conjuntivite, caxumba, rubéola, sarampo, catapora
ou outras, os pais ou responsáveis devem encaminhar seu filho ao médico,
comunicar o professor e retornar com seu filho somente com atestado de liberação
médica.
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 alguns momentos, ficarão expostas ao sol em alguns momentos.
LANCHE: Encaminhe seu filho com um lanche (em lancheiras e/ou bolsas térmicas
com o nome da criança e os alimentos de geladeira com uma fita crepe ou etiqueta
identificando de quem é o alimento ou poderá ser comprado na cantina). Envie
escova e creme dental para a higienização bucal.
• Não será permitida a utilização de MP3, celulares, maquinas fotográficas, mini
games e similares durante o período do Super Férias.
• Teremos o maior zelo pelo pertences do seu filho, porém não nos
responsabilizamos por perdas ou danos de objetos pessoais.

