Camaragibe, 22 de abril de 2019.
Prezados Pais/Responsáveis
A Escola Internacional de Aldeia escolheu como tema gerador do ano letivo “SOUL EIA, SOU CIDADÃO DO
MUNDO”. Nessa proposta, buscamos criar condições de aprendizagem em que o aluno sinta-se parte integrante
do ambiente que o rodeia e perceba a sua importância enquanto cidadão na preservação, bem como nas suas
atitudes positivas e colaborativas diante de si, do outro e do ambiente.
Partindo desse pressuposto, os alunos do 2º ANO estarão vivenciando o projeto “O MAR NÃO ESTÁ PRA
PEIXES, NEM PRA TARTARUGAS”, como um alerta à preservação das espécies marinhas para o equilíbrio do
ecossistema, assim como o descaso do ser humano, que polui descontroladamente o ambiente marinho com o
uso de plásticos, principal causador da mortandade de algumas espécies.
Faremos uma visita ao Projeto Hippocampus e ao Projeto Ecoassociados, localizados na Praia de Porto de
Galinhas, lugar tão conhecido de lazer e que precisa urgentemente ser preservado. A Instituição vem atuando na
preservação de tartarugas marinhas em Pernambuco/Brasil, através do monitoramento das áreas de desova e
reabilitação das tartarugas, gestão e educação ambiental, gerando conhecimento científico sobre os ecossistemas
e a biodiversidade local. Já o Projeto Hippocampus é uma iniciativa do Laboratório de Aquicultura Marinha –
LABAQUAC, que estuda a biologia, cultivo e conservação de cavalos marinhos , além de outros peixes e
invertebrados representantes da fauna marinha pernambucana.
Data: 09/05/2019 (quinta-feira)
Hora: saída 7h30 (impreterivelmente)
Chegada Prevista: 17h30/18h
Valor: R$150,00 (cento e cinquenta reais) - O valor inclui: transporte com ar-condicionado, água para o
trajeto, entradas dos Projetos e da palestra, almoço estilo self-service em restaurante de Porto de Galinhas
(contendo: almoço, refrigerante/suco e sobremesa).
O PAGAMENTO DEVERÁ SER FEITO NA SECRETARIA DA EIA KIDS ATÉ O DIA 03/05/2019 (SEXTA-FEIRA)
Os alunos serão acompanhados pelas professoras, equipe de coordenação, auxiliares, além dos guias
pedagógicos da Caravana Turismo, além de um socorrista.
O que levar? Lanche para a manhã/tarde. Garrafa para água, boné, protetor solar, camisa UV Line.
Ir de tênis e fardamento completo.
------------------------------------------------------------------- RECIBO ------------------------------------------------------------------------Recebi do aluno__________________________________________________________________ do 2º ANO____,
a quantia de R$150,00 (cento e cinquenta reais), referente ao pagamento da visita a Porto de Galinhas, com a
Escola Internacional de Aldeia 09/05/2019.
Recife ____ de ________________de 2019.
Secretaria _______________________________
--------------------------------------------------------- DESTAQUE E DEVOLVA -------------------------------------------------------------Autorizo _______________________________________________________________________do 2º ANO ____,
a participar da visita a Porto de Galinhas, com a Escola Internacional de Aldeia, no dia 09/05/2019.
Recife ____ de ________________de 2019.

Pais ou Responsável _______________________

