Circular 67/ 2018 - Saída pedagógica- Rota dos Bandeirantes
4º anos manhã e tarde - 2/08/2018

Srs. Pais e Responsáveis,
organizamos para o 4º ano uma saída pedagógica complementar aos estudos desenvolvidos nas
área de História, Geografia e Ciências.
Em História, iniciaremos o conhecimento sobre os bandeirantes e sua importância para o
desenvolvimento de São Paulo, conhecendo locais e cidades de grande relevância nesse processo
(conteúdo que será abordado no 3º trimestre). Nas áreas de Geografia e Ciências, conheceremos um
pouco mais sobre o Rio Tietê, o impacto de seu uso e das modificações que sofreu ao longo dos anos,
assim como a importância da preservação de rios e mananciais.
A atividade será acompanhada pela IBI, Eventos e Consultoria. Teremos monitoria especializada
para os temas abordados, transporte em ônibus executivo, almoço numa churrascaria previamente
selecionada (com sobremesa e bebida inclusos) e acompanhamento dos professores e coordenação.
Informações Importantes:
Turma:

4º ano - EFAI

Local:

Rota dos Bandeirantes: Santana de Parnaíba, Itu, Salto e Porto
Feliz

Data:

20/09/2018 (quinta-feira)

Horário de saída

7h (pontualmente)

Horário de retorno
(previsto)

18h

Investimento:

R$ 170,00 (ingresso + transporte + monitoria + almoço)

Formas de
pagamento:

Dinheiro (à vista) ou 2 cheques de R$ 85,00 ( para 17/08 e
17/09), entregues na data da adesão, via agenda.

Todos alunos devem estar uniformizados, chegar pontualmente ao Colégio e trazer o lanche.
Informamos da necessidade de termos a adesão de no mínimo 40 alunos para a Saída Pedagógica
acontecer.
Pedimos a devolução da autorização abaixo e o pagamento do valor até o dia 17/08,
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
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