Carta 062/2018

Salvador, 19 de abril de 2018.

Aos
Senhores Pais
de Alunos do 9o ano do EF
Colégio São Paulo
Nesta.
Ref.: Visita à Cidade de Mucugê-BA.

Prezados Senhores:
Pela presente, informamos aos Senhores que, em atendimento à nossa proposta interdisciplinar das
áreas de Ciências, Geografia, Matemática e História, realizaremos com nossos alunos do 9 o ano do EF,
uma excursão pedagógica à Cidade de Mucugê, localizada a aproximadamente 440Km de Salvador,
com o tema: CHAPADA SEMPRE VIVA.
Esta atividade marcará um encontro dos nossos alunos com a natureza e favorecerá a sua
compreensão e entendimento do ambiente como espaço dinâmico que envolve o ser humano e a sua
atuação como agente transformador, responsabilizando-o pela sustentabilidade do planeta. Os alunos
estarão desfrutando de momentos inesquecíveis e participarão de análise de dados referentes aos
conteúdos interdisciplinares abaixo relacionados:
*
*
*
*
*
*

Caracterização de ecossistemas em equilíbrio;
reaproveitamento do lixo;
impactos resultantes do ecoturismo e do agronegócio;
atividades econômicas e a preservação da natureza;
saúde e qualidade de vida;
cuidados com a água.

A excursão acontecerá no período de 26 a 29 de julho do corrente ano, e terá o acompanhamento de
nossos professores, da supervisora e de um auxiliar de disciplina. Além dessa equipe de educadores,
os alunos terão a presença de um(a) Monitor(a) da Turismar, empresa responsável pelas viagens de
atividades extraclasse do nosso Colégio.
Em face ao exposto, convidamos os Senhores para participarem de uma reunião a realizar-se no
dia 26 de abril, das 7h10min às 8horas, no Teatro São Paulo, com as Professoras Nádia Metidieri e
Priscila Menezes, nossa supervisora Nairene Souza e um(a) representante da Turismar, onde serão
apresentados o projeto, a programação e as condições da viagem.
Certos de que contaremos com o apoio e incentivo dos Senhores para que seus filhos participem desse
importante projeto, colocamos-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

Colégio São Paulo
Maria do Socorro Mota da Silva Santos
Diretora

