AULA CAMPO – PROJETO “Pão para todos”
5º ANO

Camaragibe, 29 de agosto de 2018.
Prezados Pais / Responsáveis,

O pão é um dos alimentos mais antigos e consumidos no mundo inteiro.
Do ponto de vista alimentar e nutricional, possui uma capacidade única de fornecer
energia. Facilmente digerível, ótima versatilidade econômica, está presente na alimentação de
vários povos, bem como, em vários momentos da história da humanidade, além de fazer parte de
alguns clássicos Infanto-juvenis. É um alimento que agrega as camadas sociais pelo seu consumo.
Pensando na importância desse alimento, inclusive como projeto social, os alunos do 5º
ano estão desenvolvendo um projeto intitulado “Pão para Todos”.
Para ampliar seus conhecimentos, em parceria com os proprietários do Supermercado
Villa Aldeia, visitarão a panificação do estabelecimento e vivenciarão a arte da produção, além da
realização de pesquisa in loco no supermercado. Atendendo às normas de segurança do
estabelecimento e da Vigilância Sanitária, os alunos serão divididos em 2 grupos, conforme a
organização abaixo:
GRUPO 1 – Alunos do 5º ano A + Alunos do 5º ano C (até a letra H)
GRUPO 2 – Alunos do 5º ano B + Alunos do 5º ano C (letra L em diante)
Para a participação, o aluno deverá fazer o pagamento de R$ 25,00 (Vinte e Cinco Reais)
referente ao transporte e material de segurança (luvas e touca) até o dia 06/09 (quinta-feira) na
secretaria da EIA Kids.
Em nosso roteiro teremos:
DATA: 11 de setembro de 2018 (terça-feira) – GRUPO 1
13 de setembro de 2018 (quinta-feira) – Grupo 2
SAÍDA: 13h (Escola Internacional de Aldeia) – Sairemos após o almoço.
CHEGADA PREVISTA: 17h (Escola Internacional de Aldeia)
Será necessário levar para a aula campo:
• Caderno de anotação, estojo, água e um lanche para durante a visita, caso sinta necessidade.
• Ir de calça, tênis e camisa da farda.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- VIA ALUNO
Recebi do aluno____________________________________________________, do 5º ANO, turma ___, do Ensino
Fundamental I, o valor de R$ 25,00 (Vinte e Cinco Reais) referente à “Visita Pedagógica” no dia ___/09/2018, a
partir 13h.
Recife, _____ de _________________ de 2018.
Funcionário: __________________________________
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- VIA SECRETARIA
Autorizo:___________________________________________________________, do 5º ANO, turma ___, do Ensino
Fundamental I, a participar da “Visita Pedagógica” no dia ___/09/2018, a partir das 13h.
Recife, _____ de ________________ de 2018.
Pai ou Responsável: __________________________________

