CIRCULAR Nº 041/2017 – EF – VILA VELHA 9º ANO C – VISITA À VALE
Vitória, 24 de maio de 2017.
Senhores Pais/Responsáveis,
Com a finalidade de dar maior significado aos conteúdos trabalhados em sala de aula nas disciplinas de
Ciências e Geografia, dentre outras, o UP realiza regularmente aulas de campo.
Dentro dessa proposta, planejamos para o 9° ano C Vila Velha a seguinte atividade: Visita ao “Projeto
Sustentabilidade” da Vale.
A visita tem como principal objetivo criar uma experiência motivadora, com uma linguagem acessível, atual e
tecnológica, que estimule o raciocínio lógico, o trabalho em equipe, ao mesmo tempo que desperta no aluno um olhar
diferenciado para a indústria, para a tecnologia e para a mineração.
Data: 02/06/17 (sexta-feira)
Horário: 07h (saída da escola)
12h (chegada à escola)
Observações importantes:
1.

Os custos dessa atividade serão por conta da empresa e da escola.

2.

É obrigatório o uso de uniforme completo.

3.

Será oferecido lanche aos alunos durante a visita.

4.

No dia da visita, não haverá aula para os alunos do 9º ano que não aderirem ao projeto.

5.

As normas disciplinares da escola são aplicadas a todo o período da atividade.

6.

O aluno só poderá participar desse projeto mediante autorização abaixo devidamente preenchida, assinada
e entregue à coordenação ou Pedagogo até o dia 31/05/17 (quarta-feira).

Atenciosamente,
Equipe Pedagógica

Entregar assinado pelo responsável na tesouraria da escola no ato do pagamento

CIRCULAR Nº 041/2017 – VISITA À VALE - 9º ANO UP 2017
AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM
Autorizo e confirmo a participação do(a) aluno(a) _____________________________________________
do ano/turma ___________ na visita de estudo ao “Projeto Sustentabilidade”, na Vale, no dia 02/06/2017, juntamente
com os professores acompanhantes da instituição de ensino.
Nome do responsável: _____________________________________________________________________________
Telefones para contato: ____________________________________________________________________________
Assinatura do responsável:
_______________________________________________________. Data: ____ / ____ / 2017.

Rua Fortunato Ramos, 512, Praia do Canto – Cep. 29055-290 - (27) 3024 7200
Rua Pessegueiros, 44 – Itapuã, – Vila Velha – Cep. 29107-230 - (27) 3325 1001
Av. Saturnino Rangel Mauro, 1271, Pontal de Camburi - Cep. 29062-030 - (27) 3025 9150
Rua Italina Pereira Motta, 615, Jardim Camburi - Cep. 29090-370 - (27) 3317 4832

