
 

Excursão para Philadelphia - 7a Series 

Quinta-Feira, dia 14 de Maio de 2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

O custo é de $85.00 - Faça cheques a pagar ao PAMS. Por favor escreva o nome completo do seu filho 

no cheque. 

 .   

 

O prazo para o primeiro pagamento de $ 45 e a devolução da autorização é até o dia 18 de março  

O prazo para o segundo pagamento de $ 40 é até o dia 14 de abril  

 

Por favor, coloque o seu  cheque ou dinheiro e a autorização em um envelope com o nome do aluno, 

o time, e o nome do professor do alpha homeroom. Devolva-os para: 

Mr. Saville Sala 304 – Explorers    Mr. Gubanich Sala 302 - Pioneers 

 

Qualquer pessoa elegível para assistência financeira e interessada na viagem 

deve entrar em contato com Mrs Keenan no Guidance Office até 18 de 

março. Ainda sim é esperado que você arque com uma parte do custo da 

excursão. 
 

No preço estão incluídos o transporte de ônibus Coach, a taxa do 

Amazing Race Entrance, ingresso para o jogo do Phillies, um 

bilhete de $12 para alimentação no Citizens Bank Park (o estádio 

do Phillies), prêmios, e a camisa do nosso time. 
 

Esteja na Middle School as 6:15 AM. 

O onibus sairá da Middle School as 6:30 AM. 

 

1. Depois de chegar na área do Independence Mall, os alunos participarão das seguintes 

atividades …. 
 

AMAZING HISTORIC RACE (corrida histórica extraordinária) – Uma competição onde os grupos 

respondem perguntas e completaram desafios enquanto eles conhecem o centro histórico da 

Philadelphia. O grupo vencedor em cada time receberá um certificado de presente de $100 para gastar 

no Citizens Bank Park!!! 

 

2.  TURISMO INTERATIVO HISTÓRICO & COMPETIÇÃO FOTOGRÁFICA – Os alunos visitarão 

vários lugares históricos incluindo o Liberty Bell, Independence Hall, o Second National Bank, o 

Visitor’s Center, o Jefferson House, Quaker’s Meeting House, e mais. Os grupos registrarão o passeio 



através de fotografias que mais tarde poderão ser entregues para participarem numa competição em 

que poderão ganhar prémios. Cada grupo visitará pelo menos 5 lugares. 

 

3. Philadelphia Phillies x Os Milwaukee Brewers no Citizens Bank Park (as 13:05) 

Almoço no estádio com o bilhete de $12 que está incluso no preço total. 

 

4.  Chegada as 17:37 na Middle School. 
 

** Qualquer aluno que receber suspensão (OSS ou mais de um dia de ISS) depois do dia 

31 de março de 2020 não poderá participar da excursão. 
 

FORMULÁRIO de PEDIDO da CAMISA do TIME 

 

Camisas do time são uma ótima maneira de mostrar nosso 

espírito de equipe !!!! Os alunos usarão as camisas na excursão 

para Philadelphia, bem como na escola. 

 
 

Este ano usaremos uma camisa preta com 

 Phantoms na frente.  

Na parte detrás da camisa estará escrito  

Explorers ou Pioneers bem como o número 7.  

 

O custo da camisa está 

incluso no preço da 

excursão. 

 

 
Escolha o tamanho da sua camisa abaixo: 

Nome do aluno: _______________________________________ 

 

Alpha Homeroom (sala alpha): ______________________________ 

 

Por favor marque o tamanho da camisa (tamanhos de adulto): 

 

Small (P) Medium (M) Large (G) XLarge (GG) XXLarge (XG)  



 
 PHOENIXVILLE AREA SCHOOL DISTRICT 

INFORMACÃO SOBRE EXCURSÃO e AUTORIZAÇÃO 
 

Nossa turma vai participar de uma excursão educacional como parte do nosso programa de 

ensino. 

Estamos planejando uma excursao para  Historic Philadelphia & Phillies Game (Parte Histórica da 

Philadelphia e Jogo do Phillies) 

Sairemos da escola as    6:15 a.m.       Quinta -feira   dia 14 de maio.   

Os alunos deverão trazer:  Camisa do time e roupa apropriada ao clima de acordo com o codigo de 

vestimenta escolar. Sapato apropriado pra caminhar (tennis). Dinheiro para gastar 

O valor da excursão será de $85.  (se voce nao tem condicoes de pagar por essa excursão, por favor emtre em contato com 

Mrs Andruczyk.) 
Para que seu filho faça parte dessa experiência, essa autorização deve ser assinada e devolvida para o 

professor dele(a) até ou antes do dia   18 de marco quarta-feira  .   

Por favor faca seu cheque a pagar para: PAMS 

              
AUTORIZAÇÃO PARA EXCURSÃO – PREENCHA E DEVOLVA POR FAVOR 

 

Eu autorizo meu filho(a) a participar da excursao para o Historic Philadelphia & Phillies Game 

 

Nome do aluno: _______________________________________ Professor: ___________________________ 

 

Informacoes de saude importantes: _______________________________________________________________________ 

 

Abaixo estão listados os medicamentos que meu filho (a) está tomando atualmente durante a excursão. Estou ciente de que se 

eu nao os listar abaixo nenhum medicamento/RX será administrado durante a excursão.Todos os medicamentos devem estar 

em suas embalagens originais.  

 

**Se uma enfermeira estiver presente na excursão meu filho(a) poderá tomar: Tylenol ___ Advil___ Tums___ Benadryl ___ se 

necessario.  

 

Meu filho vai precisar dos seguintes medicamentos na excursão:  

 

Nome do medicamento: _____________________________________ Dose: ____________________ 

 

Motivo: Horario:  __________________________________________ 

 

No caso de alguma emergência em que o aluno necessite de intervenção médica e tratamento, eu por meio deste autorizo 

qualquer médico, hospital ou outro provedor de saúde a dar tratamento médico emergencial a este aluno.  

 

O abaixo assinado leu a Autorização para Excursão e declara e afirma e aprovo os consentimentos aqui estabelecidos. 

 

No dia da excursão, no caso de uma emergência voces poderao entrar em contato comigo através dos seguintes telefones:  

 

Telefone de contato Principal: _____________________ Telefone de contato secundario: _____________________ 

 

Contatos adicionais no caso de uma emergência:  

 

Nome: ________________________________________ Telefone: _______________________________ 

 

Nome: ________________________________________ Telefone: _______________________________ 

 

Nome: ________________________________________ Telefone: _______________________________ 

 

Assinatura do pai/responsavel: ________________________________________Data: ____________________ 

 

 

----------  Para uso da enfermeira  ---------- 

 

_____ Se faz necessário a presença de uma enfermeira escolar nessa excursão por razoes medicas 



Excursão da 7a Série para a Philadelphia 

Quinta-Feira dia 14 de Maio de 2020  

Informação para Acompanhantes 
 

 

 

 

 

 

         
 

 

O custo para o acompanhante é de $70.00 -  Faça seu cheque à pagar para: PAMS 

 

 

No preço estão incluídos o transporte, materiais para a corrida, ingresso para o jogo, e a 

camisa do nosso time. 

 

Temos somente 25 vagas para acompanhantes que serão preenchidos pelos primeiros que se 

inscreverem. 

 

Se for do seu interesse, por favor preencha o formulário em anexo e devolva-o em um 

envelope com o nome do seu filho e o time dele escrito na frente ao Mr. Donnelly (Sala 301) 

com o pagamento total. 
 

* Por favor, antes de se inscrever como acompanhante saiba que caminharemos bastante (5 milhas 

ou mais) na excursão.  

 

**Você será responsável por supervisionar alunos o dia todo. 

É proibido fumar/consumir bebidas alcoólicas.  

 

É exigido pela Política da Diretoria Escolar que todo pai-voluntário tenha um Atestado de 

Voluntário Nível II (Level II Volunteer Clearance). Para isso é exigido... 

 

 

1) Atestado da Polícia do Estado da PA (PA State Police Clearance) 

2) Atestado de Abuso Infatil do Estado da PA (PA Child Abuse Clearance)  

3) Carteira de motorista escaneada no escritorio principal (Main Office) 

4) Preencher o formulario de voluntario no site do distrito escolar 

 

Todos esses documentos devem ser preenchidos até o dia 13 de Abril, segunda-feira para garantir a 

aprovação da Diretoria da Escola antes da excursão. 

 

Para maiores detalhes em como obter seu atestado, por favor visite o site do PASD. 

http://www.pasd.com/for_parents/volunteer_clearances  

 

Programa de Eventos 

 

5:45 am     Chegada na Middle School e participação na reunião dos   

acompanhantes 

6:30      Saida da Middle School 

8:00 – 10:00   Corrida Extraordinária (Amazing Race) 

http://www.pasd.com/for_parents/volunteer_clearances


10:00 – 12:00    Esboço Histórico e Projeto de Fotografia 

12:00 – 13:00   Ida para o jogo do Phillies 

13:00 – 16:00    Citizens Bank Park (estádio) 

17:37    Chegada à PAMS 

 

Excursão para Philadelphia - 7a Series 

Quinta-Feira, dia 14 de Maio de 2020 

Formulário de Requerimento de Acompanhante 
 

 

 

 

 

 

                  
 

 

Nome do acompanhante:________________________________ 

 

E-mail do acompanhante: ______________________________ 

 

Celular do Acompanhante: __________________________ 

 

Nome do Aluno: ______________________________________ 

 

Time do Aluno:  Explorers        Pioneers 

 

Professor do Aluno da primeira aula: _____________________ 

Tamanho da camisa do acompanhante:    

S (P) M (M)   L (G)   XL (GG)   XXL (XG) 

Por favor marque um: 
_______ Eu já tenho ambos atestados, e minha carteira de motorista escaneada no 

escritório principal (Main Office), e preenchi o formulario de voluntario para aprovação da 

Diretoria Escolar. Eu já inclui o meu depósito. 

 

_______  Ainda tenho trabalho a fazer, mas comecei o processo de obter todos os 

requisitos necessários. Anexei meu depósito para garantir meu lugar e entendo que vou 

perder a minha vaga se eu não tiver meus atestados até o dia 13 de abril. 

 

Assinatura do Acompanhante: 

_________________________________________ 


