CIRCULAR Nº 079/2017 – EF: AULA DE CAMPO 7º ANO - DATAS
Vitória, 11 de Setembro de 2017
Senhores Pais/Responsáveis,
De acordo com a quantidade de alunos do 7º ano interessados na Aula de Campo, por unidade, informamos que
as datas das saídas ficaram assim definidas:
•
•

SAÍDA dia 13/09 - quarta-feira: Unidade Jardim Camburi e Unidade de Jardim da Penha
SAÍDA dia 14/09 - quinta-feira: Unidade Praia do Canto e Unidade de Vila Velha

Ressaltamos que cada saída será acompanhada por um guia, além de dois profissionais da escola, e que os
alunos deverão estar devidamente UNIFORMIZADOS.
Enfatizamos que o embarque dos alunos será na Estação Pedro Nolasco e o desembarque nas suas respectivas
unidades. Também pedimos atenção dos responsáveis em relação ao horário de partida do trem, que será pontualmente às
7h, portanto, é fundamental que o aluno chegue com antecedência para os procedimentos de embarque.
Atenção: Sugerimos levar agasalhos devido à temperatura da região de montanhas.
As normas disciplinares da escola são aplicadas a todo o período da atividade.
Caso a data seja inviável para seu(ua) filho(a), entre em contato com a Pedagoga da unidade para efetuarmos o
ressarcimento, por favor.
Informamos, ainda, os horários do roteiro:
Dia: 13/09/2017 (quarta-feira)
UP – Unidade Jardim da Penha
•
06h – Encontro dos alunos e professores na Estação Ferroviária Pedro Nolasco, em Cariacica;
•
07h – Saída da estação seguindo de trem até o município de Fundão;
•
08h – Chegada a Fundão e embarque com destino a Santa Maria de Jetibá;
•
10h – Chegada a Santa Maria de Jetibá, onde visitaremos o Museu de Imigração Pomerana;
•
11h30min - Almoço (incluso);
•
13h – Embarque com destino a Santa Teresa;
•
14h – Previsão de chegada a Santa Teresa;
•
14h30min – Visita ao Museu de Biologia Prof. Mello Leitão e breve city tour pela cidade;
•
16h30min – Retorno à escola;
•
18h – Previsão de chegada à escola (Unidade de Jardim da Penha).
UP – Unidade Jardim de Jardim Camburi
•
06h – Encontro dos alunos e professores na Estação Ferroviária Pedro Nolasco, em Cariacica;
•
07h – Saída da estação, seguindo de trem até o município de Fundão;
•
08h – Chegada a Fundão e embarque com destino a Santa Teresa;
•
09h – Chegada a Santa Teresa, onde visitaremos o Museu de Biologia Prof. Mello Leitão e breve city tour pela cidade;
•
11h30min – Embarque com destino a Santa Maria de Jetibá;
•
12h30min - Almoço (incluso);
•
14h – Visita ao Museu de Imigração Pomerana;
•
15h – Retorno à escola;
•
17h30min – Previsão de chegada à escola (Unidade de Jardim Camburi).
Dia: 14/09/2017 (quinta-feira)
UP – Unidade da Praia do Canto e Unidade de Vila Velha
•
06h – Encontro dos alunos e professores na Estação Ferroviária Pedro Nolasco, em Cariacica;
•
07h – Saída da estação, seguindo de trem até o município de Fundão;
•
08h – Chegada a Fundão e embarque com destino a Santa Teresa;
•
09h – Chegada a Santa Teresa, onde visitaremos o Museu de Biologia Prof. Mello Leitão e breve city tour pela cidade;
•
11h30min – Embarque com destino a Santa Maria de Jetibá;
•
12h30min - Almoço (incluso);
•
14h – Visita ao Museu de Imigração Pomerana;
•
15h – Retorno à escola;
•
17h30min – Previsão de chegada à Unidade da Praia do Canto;
•
18h30min – Previsão de chegada à Unidade de Vila Velha.
Sugerimos que o aluno leve protetor solar, boné, água e um lanche para a tarde, caso queira.
Aproveitamos para informar que NÃO HAVERÁ AULA na data da saída para os alunos das turmas indicadas.
No mais, estamos à disposição.
Equipe Pedagógica
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

