AULA CAMPO
MATERNAL
Camaragibe, 13 de junho de 2017.

Prezados Pais e/ou Responsáveis,

Estamos vivenciando o Projeto CONHECENDO E CUIDANDO DOS BICHINHOS
DA NOSSA REGIÃO e, por isso, as professoras do Maternal planejaram uma aula
campo à Granja Vitória-Régia, pertencente aos pais da aluna Giovana Macêdo, do
Maternal A, no km 6, em Chã de Peroba, há 50m da pista de Aldeia.
Chegando lá, as crianças irão entrar em contato com vários animais.
Iremos de microônibus no horário de aula, às 8h, no dia 20 de junho
(terça-feira), retornando às 11h, não comprometendo o horário da saída.
Os alunos serão acompanhados pelas duas professoras (Ana Maria e Lídia
Albuquerque), pelas auxiliares das salas e pela Coordenadora Pedagógica.
Para ocasião, solicitamos um lanche prático.
O investimento por aluno será de R$ 12,00 (doze reais), referente ao
transporte, que deverá ser pago na secretaria da Escola até o dia 19/06 (segundafeira).
Estamos disponíveis para quaisquer outros esclarecimentos, com intenção de
tranquilizá-los em relação à segurança dessa atividade para seu (sua) filho (a).

Atenciosamente,
Ana Lúcia Mendonça
Coordenadora da Ed. Infantil

RECIBO

VIA DO ALUNO

Recebi de ___________________________________________ a quantia de R$ 12,00
(doze reais) referente à participação do(a) aluno(a) na aula campo, na GRANJA VITÓRIA –
RÉGIA, km 6, no dia 20 de junho (terça-feira), de microônibus, acompanhado por
profissionais da Escola (professoras, auxiliares e coordenadora pedagógica).
Camaragibe, ____ de junho de 2017.

___________________________
Funcionário

AUTORIZAÇÃO/RECIBO

VIA DA SECRETARIA

Autorizo o(a) aluno(a) _______________________________________________ da sala do
Maternal, turma ________ a participar da aula campo, na GRANJA VITÓRIA-RÉGIA, km 6,
no dia 20 de junho (terça-feira), de microônibus, acompanhado por profissionais da Escola
(professoras, auxiliares e coordenadora pedagógica).
Camaragibe, ____ de junho de 2017.

___________________________
Assinatura do Responsável
OBS.: Esta autorização só tem validade acompanhada da realização do pagamento no
valor citado na circular.

