Circular 42 / 2018 - Saída pedagógica- Museu Pia Fraus
4º anos A e B manhã e 4º A tarde - 25/04/2018

Srs. Pais e Responsáveis,
para o 4º ano do EFAI, programamos uma atividade cultural diferente: a visita ao museu Pia Fraus.
O Pia Fraus é um grupo de teatro de bonecos com 35 anos de existência e que produziu dezenas de
espetáculos, apresentando-se em 24 países diferentes nos principais festivais nacionais e internacionais
de teatro.
A proposta do espaço é estimular o imaginário das crianças, através da visita guiada ao acervo de
bonecos da companhia, seguida de uma apresentação teatral e uma oficina de confecção de bonecos.
Escolhemos para assistir, a peça Bichos Vermelhos, que aborda o tema da extinção, conteúdo da
área de ciências. Teremos a oportunidade de realizar um trabalho interdisciplinar com a área de Português,
abordando a linguagem teatral e explorando os bonecos confeccionados pelos próprios alunos.
Essa saída pedagógica será mais um momento interessante e rico de estudo e complementação do
trabalho desenvolvido em sala de aula.
Informações Importantes:
Turma:

4º ano - EFAI

Local:

Museu Pia Fraus

Site do local:

http://www.piafraus.com.br/

Data:

28/05/2018 (segunda-feira)

Horário de saída

7h30 (pontualmente)

Horário de retorno
(previsto)

12h30

Investimento:

R$ 130,00 (ingresso+transporte+monitoria)

Formas de
pagamento:

Dinheiro ou cheque em 2 vezes ( para 2 de maio e 25 de maio)

Todos alunos devem estar uniformizados, chegar pontualmente ao Colégio e trazer o lanche.
Informamos da necessidade de termos a adesão de no mínimo 30 alunos para a Saída Pedagógica
acontecer.
Atenção: convidamos os alunos do 4º ano da tarde para virem para a escola nesse horário, em
substituição ao período da tarde, para que possam participar dessa atividade.
Pedimos a devolução da autorização abaixo e o pagamento do valor até o dia 2/05,
impreterivelmente, pois após essa data não será permitida a adesão.
Em caso de dúvidas, por favor procurem a coordenação, ou enviem e-mail para
lilian.mariano@colegioser.com ou paula.araujo@colegioser.com
Atenciosamente,
Equipe Pedagógica

______________________________________________________________________________
AUTORIZAÇÃO

Saída Pedagógica: Museu Pia Fraus
Horário de saída: 7h 30

 Data: 28/05/2018
Horário de retorno previsto: 12h30

Nome do aluno (a) ____________________________________________________
RG: _____________________________________________
Nome do responsável: ________________________________________________
Assinatura do responsável: ____________________________________________
Data: ____________________________

