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INFORMATIVO
DAY CAMP
GAN ISRAEL
PARDES CHANA
E MINI GAN

5772 - JULHO 2012
Prezados Pais:
Bem-vindos o mais um Day Camp
das COLÔNIAS GAN ISRAEL!!
Toda a equipe das Colônias Gan Israel, Pardes Chana e Mini Gan
estão ansiosos para recebê-los.
A equipe está empenhada para proporcionar atividades diversas para
as crianças com programações artísticas, esportivas e criativas
programadas com muito carinho por nossa equipe, procurando
sempre valorizar o convívio em grupo e a AHAVAT ISRAEL.
Nossos passeios também foram programados com muito cuidado
para que sejam agradáveis adequados e seguros.
A seguir estão as informações referentes à saúde, segurança,
chegada e saída, comunicação com os pais bem como nossa
programação. Pedimos que o leiam com atenção. Este
informativo contém todas as informações necessárias, mas se você
tiver mais dúvidas ou sugestões, por favor, sinta-se à vontade
para entrar em contato conosco.
Esperamos que todos tenham ótimas férias!
Atenciosamente,
Equipe Gan Israel

Informações Básicas
DATAS: de 2 a 13/07 + Bônus shabaton para Gan Israel e Pardes
Chana
HORÀRIOS: PC E GI das 9:00 às 17:00h
MINI GAN – das 9:30 às 16:30
SEDES:
PARDES CHANA-Col. IAVNE R. Pe.J. Manoel 728
GAN ISRAEL- MACABI –Av. Angélica 634
MINI GAN- NETSACH - .R. Bahia 408
Sexta feira *O horário da saída na sexta-feira é 12:30 para PC e GI
e 12:00 para o MINI GAN, neste dia não serviremos almoço, mas
sim um lanche.
A programação foi elaborada, considerando as distâncias e o
tempo de percurso de cada passeio. Qualquer imprevisto
decorrente de dificuldades do trânsito será comunicado às sedes
de cada colônia.
Solicitamos que a criança chegue entre 9:00 e 9:10, e seja
buscada de 17:00 até 17:20. Atrasos na saída são penosos para as
crianças e injustos para o staff. Teremos um plantão de 20 minutos
de espera. Caso haja algum imprevisto favor nos notificar.

Medidas de Segurança
Tomamos diversas medidas referentes à segurança
participantes e solicitamos sua colaboração para efetuá-las..
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Além da orientação de nossa equipe de monitores e
acompanhantes de cada colônia, possuímos um segurança
profissional que permanece na porta das sedes controlando e
vigiando a entrada.. Este mesmo segurança também acompanha o
ônibus em todos os passeios realizados.
Cada criança usará uma pulseira de identificação que possui o
seu nome e o nome de nossa colônia. Esta deverá ser usada
continuamente durante toda a semana. Pode ser molhada sem
problemas.
Isto faz parte do nosso sistema de segurança, pois garante que as
crianças estejam sempre identificadas.
Favor utilizá-las até o final da colônia e não cortá-las. Os
seguranças estão instruídos e só permitem a entrada de crianças
com a pulseira de identificação. Lembramos que as crianças sem
pulseira não poderão entrar em nossa sede.

Medicamentos
Caso haja algum medicamento a ser administrado durante o
período da colônia deverá conter nitidamente o nome da criança.
Também deverá ser enviado um bilhete com as instruções de
dosagem e a assinatura do pai ou mãe.
Em caso de emergência médica, que D-us o proíba, o médico
da família (listado no documento de inscrição), e os pais ou
responsáveis, serão contatados imediatamente.

Programação:
A programação de cada colônia foi elaborada de acordo com a
faixa etária e seguindo com nossos critérios de segurança e
aproveitamento dentro do contexto da colônia.
Os dias serão preenchidos com passeios e atividades nas sedes
alternadamente. As atividades foram elaboradas pelos madrichim
chefes que trocam ideias com nossas filiais no exterior.
Em relação aos passeios, alterações poderão ser realizadas caso
haja alguma restrição climática ou de segurança.
Solicitamos que respeitem os horários para que as crianças
aproveitem ao máximo cada dia.

Alimentação
As crianças da Pardes Chana e Gan Israel almoçam
alternadamente no Colégio IAVNE ou nos próprios passeios. À
tarde é servido um lanche.
Para o MINI GAN
próprio local

os lanches e almoços são elaborados no

Bens Pessoais
Recomendamos não trazer ítens valiosos. Não podemos nos
responsabilizar por eles. Cada peça de roupa deve estar
identificada com o nome da criança. A colônia não é responsável
por peças de vestuário ou artigos pessoais não identificados
As roupas devem ser confortáveis, laváveis e deverão destinarse para atividades da colônia.

Comunicação
Acreditamos que uma boa comunicação entre a colônia e a casa
está no melhor interesse da criança, do staff e pais.
Serão enviados bilhetes diários com o resumo das atividades e
planos para os próximos dias.
Confira diariamente.
Visite nosso site e confira as novidades, avisos e fotos do dia.
www.ganisrael.com.br
Central da Gan Israel: 3811-1313
Fax: 3815-2435
Coordenação geral – Márcia Eliezer - Tel. 8353-455S
Sinta-se à vontade em compartilhar conosco suas opiniões e
idéias!

