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Educação e Assistência Social - Brasil

COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA / 9º ANO

Belém, 30/08/2017
Srs. Pais e/ou Responsáveis,
As atividades extraclasse contribuem para ampliar saberes e estreitar os laços
estabelecidos na relação teoria-prática consolidando assim o processo ensino-aprendizagem.
Para efetivação concreta desse conceito, programamos aos alunos do 9º ano uma visita ao
Hotel Fazenda Paraíso, localizada no município de Mosqueiro, momento em que daremos
ênfase ao eixo temático “Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente”.
Esta excursão programada consta de uma proposta de atividade interdisciplinar
envolvendo as disciplinas de Ciências, Geografia, Noções de Química, Noções de Física e
Filosofia.
Para custear as despesas de transporte, guia turístico, um lanche e almoço, faz-se
necessário o investimento no valor de R$ 110,00 (cento e dez reais).
Esta atividade acontecerá no horário de 7h30 às 15h, com saída e chegada pela Av.
Brás de Aguiar, de acordo com a escala de visita abaixo.

Escala de visitas:
DATAS

TURMAS

HORÁRIOS

PROFESSORES ACOMPANHANTES

04/10/2017 (4ª feira)
05/10/2017 (5ª feira)

9º Ano A e C
9º Ano B / D e E

7h30 às 15h
7h30 às 15h

Rosileny, Waldir/ Charles
Maia/ Rosileny/ Tammy e Andréa

Os alunos deverão participar com o uniforme de Educação Física e após a trilha de
estudos será disponibilizado aos alunos o espaço de lazer do hotel. Portanto, poderão levar
roupa de banho.
Solicitamos que confirme a participação de seu(sua) filho(a) até o dia 29/09/17 (sextafeira), na coordenação pedagógica da escola, entregando o canhoto assinado abaixo com o
valor correspondente.
Atenciosamente,
A Coordenação
PREENCHER, ASSINAR E DEVOLVER À COORDENAÇÃO DA SÉRIE

Eu, _____________________________________________________, autorizo meu (minha) filho (a),
_________________________________________, do 9º ano ____, a participar da atividade pedagógica
de visita ao Hotel Fazenda Paraíso, localizada no município de Mosqueiro, no dia e horário estabelecidos
para a turma.
Belém, ____/___/2017
___________________________________
Assinatura do Responsável

