AULA DE CAMPO
ESPAÇO CIÊNCIAS – 9º ANO

Camaragibe, 08 de março de 2018.
Senhores Pais e/ou Responsáveis pelos alunos do 9º ano,
Popularizar a ciência e apoiar o ensino são os objetivos centrais do Espaço Ciência, um Museu
Interativo. Trata-se de uma instituição permanente, sem fins lucrativos, aberta ao público, a serviço
da sociedade e do seu desenvolvimento.
Com o objetivo de ampliarmos as possibilidades de conhecimento de nossos alunos,
programamos uma saída pedagógica ao Espaço Ciência para que eles participem das exposições
interativas envolvendo os conceitos de Química e Física.
Após a visita ao Espaço Ciência iremos até o Shopping Rio Mar, na sorveteria N2, onde
apreciaremos uma aula prática de química e física acompanhando o preparo de sorvetes fazendo uso
do Nitrogênio Líquido: depois de escolher a base e o sabor tudo é misturado com nitrogênio líquido e o
sorvete fica macio e cremoso. Na parede, uma tabela periódica chama atenção indicando os sabores,
além de tubos de ensaio, seringas e botijões de gás oxigênio. Para o sorvete os alunos devem levar a
quantia de R$20,00. Um sorvete serve tranquilamente mais de uma pessoa. Os alunos podem
combinar com um colega, a divisão do gelado. Aqueles que quiserem lanchar no Shopping deverão
levar quantia adequada para tal.
Dia: 16/03
Sairemos da escola às 7h (pedimos pontualidade) com previsão de retorno às 14h.
Local: Espaço Ciências - Complexo de Salgadinho, Olinda.
Investimento R$ 30,00 (trinta reais) deverá ser pago até o dia 14 de março na secretaria da EIA KIDS.
Os alunos serão acompanhados pelos professores Carmem, Ivan e Andrea e por um funcionário da
EIA.
Atenciosamente,
Direção / Coordenação
________________________________________________________________________________
RECIBO
Recebi de __________________________ a quantia de R$ 30,00 (trinta reais) referente à
participação do(a) aluno(a) _____________________________________________ do 9º ano, turma
______, da Escola Internacional de Aldeia, na aula de campo – Espaço Ciência.
____________________________________
Funcionário
________________________________________________________________________________
RECIBO / AUTORIZAÇÃO
Autorizo a participação do meu (minha) filho (filha) ____________________________
__________________________________________________do 9º ano, turma _______ na Aula de
campo – Espaço Ciência.
Camaragibe, ________ de ____________ de2018
__________________________________________
Assinatura do Responsável
OBS.: Esta autorização só tem validade acompanhada da realização do pagamento do valor acima citado.

