REUNIÃO PEDAGÓGICA

AULA PASSEIO – 4º ANO

Camaragibe, 02 de maio de 2017.
Prezados Pais/ Responsáveis;
Com o objetivo de ampliar os conhecimentos sobre o período da Colonização Brasileira, com
ênfase em Pernambuco, organizamos uma aula passeio com os alunos do 4º ano para visitar o Museu do
Homem do Nordeste (MUHNE), situado na Av. 17 de agosto- Casa Forte.
Na ocasião, os alunos terão a oportunidade de conhecer não apenas alguns objetos pertencentes
à Casa Grande e Senzala de alguns principais Engenhos do nosso Estado, mas também ver elementos da
Cultura Indígena que ainda estão tão presentes em nosso dia a dia, além de um excelente acervo
fotográfico e outros textos referentes ao Tema em questão.
O aluno deverá trazer a quantia de R$ 25,00 (vinte e cinco reais) referente ao transporte e fazer o
pagamento na Secretaria da Escola até o dia 15/05 (segunda-feira).
Os alunos serão acompanhados pelas professoras de sala e da Coordenação Pedagógica.
ORIENTAÇÕES PARA A VISITA AO “MUHNE”
Data: 18/05/2017
1. O(a) aluno(a) deverá ir com o fardamento completo, inclusive tênis. Não será permitido o uso de
calça jeans, nem boné.
2. No museu não é permitida a utilização de qualquer objeto que faça divulgação de imagens:
celular, câmera, filmadora, tablet, etc.
3. O aluno deverá trazer sua bolsa contendo: estojo, agenda e material para o horário da tarde.
4. Como a visita faz parte do fazer pedagógico, a saída do ônibus acontecerá às 7h45, para que
possamos cumprir, no tempo previsto, a visita agendada no museu.
**************************************************************************************
RECIBO
(Via Aluno)
Recebi do (a) aluno (a) __________________________________________________________, 4º ano,
turma __, a importância de R$ 25,00(vinte e cinco reais) referente ao pagamento da visita ao Museu do
Homem do Nordeste, dia 18/05/2017.
___________________________
Camaragibe, ____/ ______ de 2017.
Funcionário da Escola
**************************************************************************************
AUTORIZAÇÃO
(Via Secretaria)
Eu, _____________________________________________responsável pelo(a) aluno(a) ______________
________________________________________, 4º ano, turma _____ autorizo a sua participação na
visita ao Museu do Homem do Nordeste, 18/05/2017.
Camaragibe, ____/ ______/ de 2017.
_______________________
Responsável
OBS.: Esta autorização só tem validade acompanhada da realização do pagamento no valor acima
citado.
Os alunos deverão levar água e lanche que poderão ser consumidos no trajeto.

