
 

AVISOS GERAIS - VIAGEM AO REPLAGO 

5° ANO 

  

Caros pais, 

Confira abaixo algumas orientações importantes: 

Aos alunos que NÃO IRÃO ao Rep Lago: 

Nos dias 28 de fevereiro, 01 e 02 de março, haverá aula regularmente. Os alunos serão 
acompanhados pelos estagiários. 

Aos alunos que IRÃO ao Rep Lago: 

Segue abaixo informações importantes: 

1) DATAS E HORÁRIOS 

EMBARQUE: 

·         Saída dia 28 de fevereiro, quarta-feira, às 16h. Haverá aula para todos os alunos 

neste dia. 

 Alunos da manhã: deverão chegar à escola às 15h30. 
 Alunos da tarde: poderão trazer a bagagem na hora da entrada ou os pais poderão 

vir às 15h30 para se despedir, trazer a bagagem e levar a mochila da escola. Os 

alunos terão aula até às 15h30. 

·         As malas (identificadas com o nome do aluno) deverão ser entregues ao motorista 

do ônibus para serem colocadas no bagageiro. 

·         Cada aluno deverá amarrar na sua bagagem as fitas coloridas enviadas pela 

escola hoje. Elas são a identificação para a organização das malas na chegada ao Rep 
Lago. 

DESEMBARQUE: 

·         Chegada está prevista para sexta-feira, dia 02 de março, às 19h, 
aproximadamente. Os alunos serão recepcionados dentro da escola, na Quadra, e depois 

retirarão a bagagem na calçada, próximo ao ônibus, junto com os pais. 

 
2) FICHA MÉDICA: É imprescindível o envio da ficha médica com informações relevantes 
sobre a saúde de seu(sua) filho(a). Clique aqui para preenchê-la até o dia 23/02. Além do 
preenchimento desta ficha, os alunos estão levando hoje a ficha de inscrição, exigida pelo 

RepLago, para ser preenchida e assinada. O prazo para entrega à professora é dia 23/02. 

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd47GQj_sFQt41nPFrGo80TtHb6nG81Dewt4IRM5PHzrB5RNQ/viewform?usp=sf_link


3) O QUE LEVAR (SUGESTÃO): 

Para se vestir  

 

3 cuecas ou calcinhas 2 agasalhos 

3 pares de meia 1 pijama 

3 camisetas 2 pares de tênis 

2 calças 1 par de chinelos ou sandálias 

3 shorts   

 

 

Para a hora de dormir 

 

1 travesseiro 2 cobertores ou saco de dormir 

1 jogo de lençol   

 

  

Para atividades externas 

 

1 toalha de piscina 1 lanterna com pilhas novas e de reserva 

1 ou 2 maiôs, biquínis ou sungas Repelente novo – duração 10 horas* 

1 boné Filtro solar novo e resistente a água* 

 

 

 



  

Para a higiene  

 

1 toalha de rosto Shampoo 

1 toalha de banho Condicionador 

Sabonete e saboneteira Esponja e/ou escovinha para unhas 

Escova de dente Desodorante (sem aerosol) 

Creme dental 1 saco grande para roupas sujas 

Pente de cabelo ou escova 1 saco plástico para roupas molhadas 

  
                   

Opcionais 

 

Roupão de banho Capa de chuva 

Secador de cabelo 110V e adaptador de tomada   

  

ATENÇÃO: 1 shorts, camiseta, maiô, biquíni ou sunga e tênis de amarrar velhos, para quem 
quiser fazer a “trilha do barroso”! Combine com sua família se você vai deixar a roupa da 
“trilha do barroso” no Replago para ser doada a uma instituição de caridade, ou se prefere 
levar a roupa da trilha para casa. Neste caso, lembre-se de trazer um saco plástico a mais e 
capriche ao fechar o saco plástico com a roupa, para o barro não se espalhar na mala. 

Dica: Para lavar a roupa da trilha recomendamos deixá-la de molho em água sem sabão, 
trocar a água algumas vezes e depois lavá-la com sabão. 

  

Todos os pertences, inclusive a mala, devem ser identificados com o nome e sobrenome do 
aluno. Recomendamos que o aluno participe da arrumação da mala e é muito importante 
que ele saiba reconhecê-la. 

IMPORTANTE: NÃO MANDEM ROUPAS NOVAS OU OBJETOS COM VALOR 
SENTIMENTAL. 

Os remédios citados na ficha de saúde deverão ser enviados na bagagem dos alunos com o 
nome e receita médica. O aluno não deverá levar remédio que não conste na ficha médica. 

SUGESTÃO: Caso seu filho tenha costume de tomar alguma medicação para enjoo antes de 
viajar, sugerimos que tome o remédio meia hora antes do embarque. Ele deverá levar o 
remédio, com as orientações, para tomar também antes da viagem de volta. 



É proibido o uso de celular durante a viagem. 

  

4) DINHEIRO: 

Todas as atividades e refeições, inclusive bebidas e sobremesas estão incluídas. No entanto, 
se desejarem, os alunos poderão adquirir uma camiseta, boné ou outra lembrança do 
RepLago. Os valores variam entre R$ 15,00 e R$ 50,00. O dinheiro levado ficará sob a 

responsabilidade do aluno. Recomendamos que levem pequenas quantias e não levem 
objetos de valor. 

  

5) NOTÍCIAS: 

O acampamento faz alguns registros fotográficos ao longo da viagem. As fotos serão 
postadas em área restrita do site do Repúbllica Lago diariamente à noite. Para visualiza-

las, segue abaixo login e senha de acesso: 

Login: santi 

Senha: repsanti 

Nossa equipe de comunicação manterá vocês informados cerca de três vezes ao dia sobre a 
viagem via site. Lembramos que as informações virão dos professores, portanto dependemos 

do sinal do celular no local. 

  

Atenciosamente, 

EQUIPE SANTI 

 

http://www.replago.com.br/v3/internal.php?area=5&pg=fotos-login.php

