
Clube de Desbravadores Tamoios
IASD Americanópolis

Comunicado 03

São Paulo, 28 de Março de 2015.

Prezados pais, seguem assuntos que precisam de sua atenção:

a) Começamos a numerar os comunicados. Este é o terceiro que 
enviamos este ano. Assim, daqui para a frente, você terá certeza de 
não ter perdido nenhum comunicado. Os comunicados também 
estão todos publicados em nosso site: clubetamoios.com.br

b) No próximo fim-de-semana, devido ao feriado prolongado, não 
teremos reunião. Desejamos a sua família um excelente feriado.
Nossa próxima reunião é no sábado, dia 11 de abril

c)

Vamos de transporte público. Cada desbravador deve levar:
1. Seu bilhete único com crédito para duas passagens de metrô
2. Lanche para o almoço
3. Estar usando o uniforme de atividades (camiseta vermelha)
4. Ter tomado café da manhã em casa
Sairemos da escola às 06h30. O horário previsto para o retorno é 
às 18h30.
Os pais que quiserem nos acompanhar, estão convidados. Venha 
preparado. Vamos fazer várias caminhadas durante o dia, chegando
a um total de mais de 15Km.

d) Segue junto com este comunicado, a autorização para excursão. Ela 
deve ser preenchida e ter a assinatura reconhecida em cartório. 
Pedimos aos senhores que, na data de validade da autorização, 
coloquem pelo menos 31/12/2015.

Qualquer dúvida, por favor, entrem em contato.

Elcio Ferreira
Diretor
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