COMUNICADO 012 – 06/03/2018
De: Coordenação Pedagógica
Para: Pais/Responsáveis por Alunos(as) do 5º ano do Ensino Fundamental - Anos Iniciais
Assunto: Caminhada

Senhores Pais/Responsáveis,
Tendo como objetivo observar os impactos causados pelo homem na ocupação do espaço no
município de Ouro Preto, os(as) alunos(as) do 5º ano do Ensino Fundamental- Anos Iniciais
realizarão uma caminhada.
A referida atividade, que ocorrerá dia 09 de março, sexta-feira, no período das aulas,
abordará a proposta do material didático de Geografia- Bernoulli Sistema de Ensino, que se encontra
no Capitulo 1 (pág. 10).
Os alunos serão acompanhados pelas professoras Marcília de Moraes e Laísa Grazielly e
farão o seguinte percurso:
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 Carteira de identidade ou
cópia da Certidão de Nascimento, bem como o cartão do Plano de Saúde, caso possua.
•
Não poderá participar da atividade o (a) aluno (a) que não entregar a autorização
devidamente preenchida e assinada.
• Os(as) Alunos(as) deverão estar devidamente uniformizados(as) e calçados(as) com tênis
confortável. Por motivo de segurança, não será permitido o uso de sandália, chinelo ou sapatinho de
salto.
•
Sugerem-se o uso de boné, protetor solar e levar garrafa com água.
Atenciosamente,
Coordenação Pedagógica
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Termo de Ciência/Autorização
Preencher e devolver a Autorização até o dia 109/03/18, impreterivelmente, no Setor de Comunicação.
Eu, ______________________________________________________________________________________, autorizo meu(minha)
filho(a) ________________________________________________________________________________, do 5º Ano do Ensino
Fundamental-Anos Iniciais, portador do RG:__________________________________ ou Certidão de Nascimento do aluno:
Livro_____________________ Folha_______________ Termo_________________ a participar da Caminhada, em Ouro Preto, no
dia 09 de março de 2018 (sexta-feira).
( ) NÃO autorizo meu(minha) filho(a) a participar da Caminhada, em Ouro Preto, no dia 09 de março de 2018 (sexta-feira).
___________________________________________
Assinatura do Pai, Mãe ou Responsável
Ouro Preto, ___ de ______ de 2018.

