Fundação CELEPAR -

Colônia de Férias da Funcel
Funcel Esportes
Postado em: 22/07/2019

Nos últimos dias vivemos mais uma aventura inesquecível com as melhores companhias do mundo.
A Colônia de Férias passou voando e nos deixa com saudades. Contamos os dias para um novo
encontro em janeiro. #vemprafuncel #colôniadeférias

Fundação Celepar
Coordenação de Esportes
Colônia de Férias de Inverno
15 a 19 de julho

22 de julho de 2019, segunda-feira.

A semana passou voando.
Tivemos a oportunidade de compartilhar cinco tardes muito especiais com as melhores companhias
do mundo. Dependentes e convidados de 5 a 14 anos de idade viveram conosco as aventuras da
Colônia de Férias da Funcel.
Foram muitas brincadeiras, músicas e momentos que não esqueceremos. Fizemos novas amizades
e renovamos outras experimentadas em Colônias passadas. E agora essa também virou história.
Algumas das recordações foram registradas na galeria de fotos.
Esperaremos ansiosos um encontro no próximo janeiro. Agradecemos as mamães, os papais, titias,
titios, vovós e vovôs que nos possibilitaram essa maravilhosa festa.
Até a próxima!

Coordenação de Esportes
Prof. Paulo Farias Paixão Junior
Coordenadora Joice Aparecida Gomes
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24 de junho de 2019, segunda-feira.

Vai começar mais uma grande aventura...
http://www.funcel.org.br
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As inscrições para a Colônia de Férias de Inverno já estão abertas. De 15 a 19 de julho, das 13h00
às 18h00, a previsão indica tempo de muita alegria compartilhada com a equipe da Coordenação de
Esportes da Funcel.
Queremos que seja uma semana inesquecível para as nossas crianças e incluímos três tardes de
visitas à nossa sede campestre, o tradicional cineminha com pipoca no Shopping Jardim das
Américas e uma novidade: um passeio incrível ao Parque MikeWood - o mundo da brincadeira.
Ainda contamos, é claro, com os serviços de transporte da TransThays e os deliciosos lanches
preparados pela equipe da BML.
Mas é preciso correr para garantir a vaga do seu dependente ou convidado. Elas são limitadas em
44 lugares.

COLÔNIA DE FÉRIAS DA FUNCEL
de 15 a 19 de julho, das 13h00 às 18h00

A inscrição é confirmada, por ordem de chegada, através de Mensagem Expresso para
funcelesporte@funcel.org.br. Precisamos do nome completo, idade e opção de parcelamento para o
pagamento.
O valor de investimento para dependentes, com 25% de descontão, é de R$ 149 (menos de R$30
por dia). A inscrição inclui o transporte, os lanches (um deles na Funcel na companhia de mamães,
papais e responsáveis), os ingressos para os passeios, além da equipe de recreação mais turbinada
desse mundão. O valor final ainda poderá ser parcelado em até 3 vezes. Para convidados, o valor é
R$ 199.
Já está no ar a Colônia de Férias de Inverno da Funcel. A brincadeira nunca acaba.
"Não paramos de brincar porque envelhecemos, mas envelhecemos porque paramos de brincar".
Shaw, George B. (1856-1950)

#vemprafuncel #brincadeiradecriança #colôniadeférias #afuncelé+
Coordenação de Esportes
Prof. Paulo Farias Paixão Junior
Coordenadora Joice Aparecida Gomes
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