Colégio Arquidiocesano UCPD
Rua Perimetral do Ouro, 02
Ouro Preto - MG - Tel: 3553-8370

EDUCARPARA A SUSTENTABILIDADE:
RESPONSABILIDADE DE TODOS!

COMUNICADO
060/ 2016
Data: 10/06/16
De: Coordenação Pedagógica
Para: Senhores Pais dos alunos do 4º Ano do Ensino Fundamental do CA UCPD
Assunto: Visita Orientada ao ETA - Passagem de Mariana

Srs. Pais e/ou responsáveis,

Os alunos do 4º Ano do Ensino Fundamental Anos Iniciais do Colégio Arquidiocesano – UCPD,
professora Luciana tiveram a oportunidade de estudar no Capítulo 3 do livro didático de Ciências: As
tecnologias e a conservação do ambiente e aprender sobre a tecnologia em favor da qualidade das
águas e estações de tratamento de água. Para que se possa ampliar o estudo, foi organizada uma visita
orientada à Estação de Tratamento de Água (ETA), em Mariana.
A visita tem como objetivos: conhecer uma estação de tratamento de água, identificar produtos
resultantes do uso da tecnologia em variadas situações de vida da sociedade atual, compreender o
processo de tratamento de água e esgoto e identificar as condições de saneamento básico na realidade
local.
A atividade ocorrerá no dia 23/06/2016(quinta-feira), no horário de aulas. O custo individual para a
realização da atividade será R$ 18,00.

TOTAL DA VIAGEM: R$ 18,00
Para a realização da atividade proposta, segue o cronograma previsto.
Horário

Programação

13 h

Saída do CA UCPD

14 h

Visita Orientada – ETA – Passagem de Mariana

16h:15 min
17:30

Previsão de saída de Ouro Preto
Previsão de Chegada no CA UCPD

OBSERVAÇÕES:

 Os alunos deverão levar um lanche saudável e reforçado. Evitar alimentos perecíveis como:
presunto, patês, suco natural caseiro.
 É de fundamental importância que seu (sua) filho (a) porte a Identidade Escolar/Cartão do
Seguro Escolar e Cartão do Plano de Saúde, caso possua.
 Caso o (a) seu (sua) filho (a) necessite de medicamento para enjoo, favor enviá-lo para que
possa ser ministrado.
 Não poderá participar da atividade o (a) aluno (a) que não entregar a autorização devidamente
preenchida e assinada e não estiver usando uniforme completo, inclusive o tênis.
 Por motivo de segurança, não será permitido o uso de sandália, chinelo ou sapatinho de salto,
solicita-se que o aluno(a) use calçados fechados e antiderrapantes.
 O aluno deverá estar devidamente uniformizado.

Atenciosamente,

Coordenação Pedagógica

Preencher e devolver a autorização e a confirmação/pagamento até o dia 20/06/2016,
impreterivelmente, na recepção do Colégio com Ana Paula.

Autorização para a Visita Orientada ao ETA – Passagem de Mariana

Eu,_________________________________________________________,
Responsável pelo(a) aluno(a)

autorizo meu

(minha) filho (a): __________________________________,

do 4º Ano do Segmento:

Ensino Fundamental Anos Iniciais,.
portador(a) do documento de Identidade:
____________________________________________________________
RG do(a) aluno(a)

e/ou Certidão de Nascimento: Livro: _____Folha:_______Termo:________,
a participar da Visita Orientada a Estação de Tratamento de Água (ETA) , no dia 23 de maio de 2016
(sexta-feira).
Ouro Preto, ______ de _________ de 2016.

_________________________________________
Assinatura do Responsável:

