CIRCULAR Nº 007/2017 – EM: PROJETO DE BIOLOGIA
Vila Velha, 28 de março de 2017
Senhores pais e responsáveis,
Nossa escola, sempre preocupada com as questões relacionadas à preservação do meio ambiente e
com a conscientização da importância do desenvolvimento sustentável, convida seu(sua) filho(a) a participar
do projeto “REPRODUÇÃO DE ORQUÍDEAS – APRENDENDO O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL”.
A coleta indiscriminada de espécies nas matas, realizada normalmente por colecionadores, leva à
extinção de muitas espécies de plantas. No caso das orquídeas não é diferente. O presente estudo tem como
objetivo estimular a pesquisa, desenvolver técnicas que possibilitam a reprodução dessas plantas em grande
escala e desenvolver, em nossos alunos, aspectos relevantes para seu desempenho no mercado de trabalho.
Todo o estudo e todas as atividades referentes ao presente projeto serão realizados em laboratório,
localizado na unidade de Vila Velha, que está totalmente equipado para este fim. Todas as atividades serão
acompanhadas por um professor, e cada aluno fará parte de uma equipe com horários previamente
estabelecidos. É importante ressaltar que o deslocamento para a unidade de Vila Velha é de
responsabilidade da família do aluno.
A participação dos alunos não é obrigatória, mas parte do interesse do aluno. Destacamos, ainda,
que a presença nas atividades e a manutenção da média em todas as disciplinas são fundamentais para
que o aluno continue participando do projeto.
Para participar das atividades, é necessária a autorização da família e o kit de trabalho, que deverá ser
entregue à escola pelo responsável e será mantido no laboratório, contendo os seguintes itens: 0,5 litro de álcool
etílico 70% (sugestão: farmácia de manipulação Alquimia), 0,5 litro de água destilada ou deionizada (sugestão:
Laderquímica – Centro de Vitória) e 01 jaleco branco (sugestão: Cia do Branco – Glória – V. Velha).
Horário dos trabalhos:
Grupo 1 Vila Velha

2ª feira – 14h

Grupo 2 Vila Velha

2ª feira – 15h10min

Grupo 3 Jardim Camburi

4ª feira – 14h

Grupo 4 Jardim da Penha

4ª feira – 15h10min

Grupo 5 Vila Velha

2ª feira – 16h30min

Grupo 6 Vila Velha (MED)

6ª feira – 14h

As aulas do projeto começarão no dia 03 de abril.
Colocamo-nos à disposição para maiores esclarecimentos.
Atenciosamente,
Direção Pedagógica
DEVOLVER O CANHOTO ASSINADO AO COORDENADOR

Eu,______________________________________________________________,
aluno(a)________________________________________________________

da

______

responsável
série

da

pelo(a)
Unidade

de

_________________________, estou ciente das informações relacionadas ao Projeto “REPRODUÇÃO DE
ORQUÍDEAS – APRENDENDO O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL” e autorizo a participação do(a) meu(minha)
filho(a).
Assinatura do responsável: __________________________________________
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

