CIRCULAR Nº 044/2017 – EF: EVENTO AMBIENTAL

Vitória, 26 de maio de 2017.

Senhores Pais/Responsáveis,

O Colégio UP, sempre preocupado em “Educar para Sempre” realiza diversas ações ambientais
para e com os alunos da escola. Além de ser a preservação ambiental um assunto recorrente em diversas
aulas, realizamos “Aulas de Campo”e muitas outras ações.
O “Evento Ambiental” é mais uma ação promovida pelo UP com objetivo de desenvolver a
consciência da preservação ambiental em nossos alunos.
Este ano contamos com a parceria do “Instituto Jacarenema” que cuida do nosso Rio Jucu (de onde
vem a água que a gente bebe).
Atenção para os detalhes do evento:

DATA

HORÁRIO

LOCAL

UNIDADES ATENDIDAS

03/06

8 às 11 horas

Unidade Vila Velha

Vila Velha

03/06

14 às 17 horas

Unidade Jardim da Penha

PC – JP - JC

Valor do ingresso: Uma garrafa de água mineral (mínimo 500ml). Todas as garrafas arrecadadas
serão levadas para a “Escola Municipal de Regência” (Linhares) que ainda sofre com a falta de água
decorrente da tragédia de Mariana.
O evento é exclusivamente para alunos do Ensino Fundamental do UP que deverão estar
devidamente uniformizados e munidos de carteira de estudante.
O evento contará com exposição de ações ambientais de empresas da nossa cidade, oficinas,
palestras, músicas e muito mais.
As inscrições para palestras e oficinas deverão ser feitas com a coordenação de cada
unidade até dia 02 de junho.
O preenchimento das vagas será estritamente por ordem de inscrição.
As normas disciplinares da escola são aplicadas a todo o período do evento.

Incentive seu filho a participar.

Equipe Pedagógica.
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