CIRCULAR Nº 051/2019 – EF – 6º E 7º ANOS: PROJETO BEATLES
Vila Velha, 03 de setembro de 2019
Senhores Pais/Responsáveis,
Com a finalidade de dar maior significado aos conteúdos trabalhados em sala de aula na disciplina de
Inglês, desenvolvemos, nos meses de agosto e setembro, o projeto Beatles, com diversas atividades de
pesquisa, músicas e outras.
Como culminância desse projeto, planejamos, para todos os alunos dos 6º e 7º anos matutino e
vespertino, uma apresentação da Banda Big Beatles no Teatro Universitário da UFES.
Data:

19/09/19 (quinta-feira)

Horário:

15h30min (saída da escola)
17h30min (chegada à escola)

Essa atividade é voluntária e tem o custo de R$12,00 (doze reais) para despesas com transporte de
ida para a Ufes e volta para a escola, devendo ser pagos na secretaria da escola até 16/09, segunda-feira.
Observações importantes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Os demais custos dessa atividade serão por conta da escola;
É obrigatório o uso de uniforme completo;
Somente poderão participar dessa atividade os alunos que forem e voltarem nos ônibus
disponibilizados pela escola;
No dia da apresentação, haverá aula normal para os alunos do matutino, e os alunos do
vespertino terão aula até o horário da saída do ônibus;
As normas disciplinares da escola serão aplicadas a todo o período da atividade;
O aluno só poderá participar desse projeto mediante autorização abaixo devidamente
preenchida, assinada e entregue na tesouraria da escola, juntamente com o valor do
transporte, até o dia 16/09/19, segunda-feira.

Atenciosamente,
Equipe Pedagógica
ENTREGAR ASSINADO PELO RESPONSÁVEL À TESOURARIA DA ESCOLA NO ATO DO PAGAMENTO.

AUTORIZAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO – BANDA BIG BEATLES
Autorizo e confirmo a ida do(a) aluno(a) ______________________________________________________________,
da turma ____________, unidade __________, à apresentação da Banda Big Beatles no Teatro Universitário

da UFES, no dia 19/09/2019, em ônibus fretado, juntamente com professores e coordenadores da escola.
Nome do responsável: ____________________________________________________________________________
Telefones para contato: ___________________________________________________________________________
_______________________________________________________
Assinatura do responsável
Data: _______ / ______ / 2019
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

