
  

 

 

Srs. Pais ou Responsáveis, 

As atividades significativas que promovem 
vivências dentro e fora de sala de aula, são de 

extrema importância para o aprendizado. 

Assim sendo, o Colégio Omega estará trazendo 

para o espaço escolar o Planetário Móbile. É uma 
experiência única, na qual os alunos aprendem os assuntos propostos de forma 

natural e intuitiva, com uma dose de diversão e envolvimento.  

O Planetário estará no Colégio nos dias 23 e 24 de abril o (a) aluno (a) participará 
em apenas uma data. Para seu (sua) filho (a) participar dessa aventura, envie a 

ficha de inscrição preenchida e assinada até dia 17/04.  

O investimento é de R$ 15,00, que corresponde ao ingresso para acesso ao 

Planetário. A visitação ocorrerá dentro do horário normal de aula. 

A inscrição e o pagamento deverão ser realizados no SETOR FINANCEIRO, 

em espécie. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

    FICHA DE INSCRIÇÃO                
(Devolver a ficha de inscrição até dia 17/04/2019 com o  pagamento) 

  

Eu, _____________________________________________________, 

responsável pelo(a) aluno(a) _______________________________ da (o) 

____________do Ano do Ensino ________________________ autorizo a 

participar, da aula no Planetário que ocorrerá nos dias 23 e 24 de abril no 

Colégio Omega.  

             Salvador, 08 de Abril de 2019. 
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