CIRCULAR Nº 62/2017 – EF – JARDIM CAMBURI 7º ANO A – VISITA À VALE
Vitória, 31 de julho de 2017.
Senhores Pais/Responsáveis,
Conforme é do conhecimento dos senhores, a nossa escola foi escolhida para participar de um projeto piloto de
“Educação Ambiental”, desenvolvido pela Empresa Vale.
Somente uma turma participará desse projeto, e a selecionada foi o 7° ano A Matutino de Jardim Camburi.
São alguns objetivos desse projeto:
•
•
•

Desenvolver a consciência ambiental das comunidades, deixando um legado positivo para as gerações atuais e
futuras.
Proporcionar às comunidades práticas sustentáveis e inseri-las no contexto de áreas de proteção e conservação.
Proporcionar aprendizado com o objetivo de promover a mudança de atitudes em prol do desenvolvimento
sustentável dessas comunidades.

O projeto é desenvolvido no decorrer do ano de 2017, constando de quatro visitas no turno vespertino
(contraturno da turma em questão).
A turma será acompanhada por um professor da escola e um funcionário da empresa.
A terceira visita está assim agendada:
Local: Parque Botânico da Vale – Jardim Camburi
Data: 08/08/17 (terça-feira)
Horário: 13 horas (saída da escola)
17 horas (chegada à escola)
Observações importantes:
1. Obrigatório uso de uniforme completo.
2. Será oferecido lanche aos alunos durante a visita.
3. Usar repelente e protetor solar antes de sair de casa.
4. As normas disciplinares da escola são aplicadas a todo o período da atividade.
5. O aluno só poderá participar desse projeto mediante autorização abaixo devidamente preenchida, assinada
e entregue à coordenação até dia 07/08/17 (segunda-feira).
Atenciosamente,
Equipe Pedagógica

Entregar ao coordenador assinado pelo responsável.

CIRCULAR Nº 062/2017 – VISITA À VALE - 7º ANO UP 2017
AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM
Autorizo e confirmo a participação do(a) aluno(a) _____________________________________________
do ano/turma ___________ na visita de estudo ao “Educação Ambiental”, na Vale, no dia 08/08/2017, 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

