COLÉGIO ADVENTISTA DO CPA

Data: 27 de fevereiro de 2018.
De: Equipe Pedagógica
Para: Pais e Responsáveis.
Assunto: Aula de Campo – “Cooperativa de Mineração”
Comunicado: 012
Prezados Pais e Alunos,
Para melhor desenvolvimento e assimilação dos conteúdos abordados em sala de aula,
estaremos realizando no dia 09 de Março (Sexta-Feira) uma Aula de Campo na “Cooperativa de
Mineração” de Cuiabá. Os alunos participantes irão conhecer um pouco mais sobre a retirada de argila
para fins comerciais e os impactos ambientais causados por essa atividade. A aula de campo
acontecerá em horário oposto, conforme quadro abaixo:
Turma

Dia

Saída

Retorno Previsto

8º C, 8ºD e
9º C

09/03/18
Sexta-feira

07h

10h30

Valor: R$ 40,00 (incluso: transporte com ar condicionado, Lanche, ingresso, Monitores)
Os alunos que eventualmente não puderem participar não terão prejuízos em nota;
Para participação será necessário efetuar o pagamento na tesouraria da escola e apresentar
no ato do pagamento a autorização abaixo, assinada e preenchida. Não será aceito dinheiro
sem a autorização preenchida e assinada corretamente pelos pais e/ ou responsáveis;
Os alunos devem usar o uniforme completo, tênis ou botina;
Usar protetor solar;
Boné ou Chapéu;
Garrafinha de Agua;
Não levar mochila e celular.
Último prazo para pagamento 07/03
Em caso de imprevistos meteorológicos e outros, esta aula será remarcada.
Att,
Elisangela Breda
Serviço de Orientação Educacional
...............................................................................................................................................................
AUTORIZAÇÃO DE SAÍDA – AULA DE CAMPO/COOPERATIVA DE MINERAÇÃO
Eu,

___________________________________________________,

responsável

pelo(a)

aluno(a) ____________________________________________________, matriculado(a) no ______
Ano / Turma: _____, autorizo o mesmo a participar da Aula de Campo no dia 07/03 com saída às 07h
e retorno previsto ao Colégio às 10h30.
Ass. Dos Pais ou responsáveis pelo aluno: ___________________________________________
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