Parnamirim, 24 de março de 2017.
Srs. pais ou responsáveis,
Saúde e paz!
O primeiro trimestre foi um período rico em aprendizado! Durante nossas discussões
na sala de aula, estudamos os planetas e satélites. Além disso, em nossos debates sobre a
Campanha da Fraternidade, percebemos a importância de preservar o meio ambiente.
Agora, chegou o momento de vermos na prática. Assim, na nossa aula de campo,
visitaremos o Cajueiro e o Planetário.
Para isso, seguem informações importantes:








Data: 04 de abril de 2017 – 5º ano-A e 5º ano-B
Data: 05 de abril de 2017 – 5º ano-C e 5º ano-D
Data: 12 de abril de 2017 – 5º ano-E e 5º ano-F
Horário: Os alunos deverão chegar ao colégio excepcionalmente às 13h20;
Investimento: R$ 75,00 ( setenta e cinco reais) - translado, entrada para o Cajueiro e
Planetário e lanche;
Material necessário: boné, cantil com água, caderno e lápis para as anotações.
Os alunos, devendo estar uniformizados. Serão acompanhados pelas professoras e
equipe de coordenação.

Um representante da Agência – Costa do Atlântico Turismo estará no colégio nos
dias: 28/03, 29/03 e 30/03, das 8h00 às 14h00, para receber o pagamento.
Atenciosamente,
Coordenação Pedagógica
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA MENOR

Eu,____________________________________________________________________________________,
Brasileiro(a), portador(a) do RG nº ______________________________ UF ____, residente e domiciliado
na Rua/AV _____________________________________________________________________, nº______,
Bairro ________________________________, na cidade de _________________, Estado do Rio Grande do
Norte, pai ou responsável legal de __________________________________________________________,
autorizo meu(minha) filho/filha do 5° ano, turma _____ do Ensino Fundamental I, para visitar o Cajueiro
de Parnamirim e Planetário, na data acima citada.
_________________________________
Assinatura Pai/Mãe ou Responsável

______________________________
Telefones para urgências
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