COLÔNIA DE FÉRIAS NO PERPÉTUO
Dias 11, 12, 13, 14 e 15 de julho
Aberta à comunidade!

Nossa colônia tem atividades exclusivas e está disponível somente para quem quer se divertir com a
melhor equipe de Brasília com muita segurança! Temos a certeza de que contratar os serviços de Colônia
de Férias no Perpétuo é o melhor presente que você poderá dar ao seu filho e a você!
*TURMAS OFERECIDAS:
- De 2 e 3 anos – turma amarela
- De 4 e 5 anos – Turma vermelha
- De 6 a 8 anos – Turma azul
- De 9 e 11 anos – Turma verde

TURNO/HORÁRIO:
Vespertino: 14h às 18h

*Todos as turmas estão sujeitas a constituição, mediante inscrição de no mínimo 15 alunos na turma até a data de 30/06.

EXPERIÊNCIA E LIDERANÇA
A Colônia Perpétuo é coordenada pelas Coordenadoras Raphaella Oliveira e Valéria Gondim, ambas
atuam no Perpétuo há mais de 15 anos, e possuem mais de 20 anos de experiência em educação. As turmas
têm uma professora responsável, um auxiliar, além da presença das coordenadoras do evento em tempo
integral. Conta também, com uma enfermeira durante todo o período de atividades.
À VISTA
Cheque, PIX ou Transferência
bancária
R$ 350,00 + R$45,00 (camiseta)
Total R$ 395,00

FORMAS DE PAGAMENTO E VALORES
A PRAZO
Cheque ou Agendamento bancário
1º parcela 03/06 R$ 215,00
2º parcela 04/07 R$ 215,00
R$ 430,00 + R$45,00 (camiseta)
Total R$ 475,00

Para contratação dos serviços, entre em contato:
Raphaella – 98479 -7989
Importante: após pagamento, enviar
comprovante para o número acima.
ALIMENTAÇÃO
- A criança deverá trazer o lanche individual de casa
nos dias 11, 12, 13 e 14/07.
- No dia 15/07 faremos um lanche colaborativo para
todas as crianças. Portanto será pedido um prato por
criança. As bebidas serão oferecidas pela Colônia
Perpétuo.

Diária
Cheque, PIX ou Transferência
bancária
R$ 140,00 (cada)
R$45,00 (camiseta)

PIX ou transferência bancária
PIX (CPF): 76977587172
Transferência: Banco do Brasil
Agência 4882-8
Conta Corrente 12.975-5
Valéria A.M. Gondim
DESCONTOS
1- Aluno Perpétuo, traga um amigo e ganhe
5 % de desconto.
2- Irmãos, 5% de desconto para um dos irmãos.
*Descontos não acumulativos.

