Parnamirim, 20 de Julho de 2018.

Senhores Pais e Responsáveis,
Nossos cumprimentos.
A aula em campo faz parte do projeto de intensificar os estudos de
diversos fenômenos e compreendê-los à luz da observação in loco.
Convidamos os senhores para uma reunião sobre a AULA EM CAMPO
que estaremos realizando a Mossoró e região nos dias 27 e 28 de julho.
Data: 24 de julho, terça-feira, às 18h30.
Local: Sala 306 - 2º Andar
Vejam algumas observações importantes:
 Saída do Colégio pontualmente às 06h30 do dia 27 de julho, sextafeira, os alunos deverão chegar ao colégio às 06h00. Reiteramos que o
embarque acontecerá exclusivamente no colégio;
 Usar roupas leves; boné; protetor solar;
 Tênis confortável, evitar o uso de sandálias;
 Carteirinha do plano saúde;
 Alunos que costumam usar remédios em caso de enjoos devem levar
sua medicação. Alguns outros casos informar à coordenadora
responsável.
A sua presença se torna muito importante!

Atenciosamente,
Coordenação Pedagógica
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