Carta 074/2018

Salvador, 27 de abril de 2018.

Aos
Senhores Pais
de Alunos do 7o ano do EF
Colégio São Paulo
Nesta.
Ref.: Visita ao Eco Parque Sauípe.

Prezados Senhores:
Pela presente, informamos aos Senhores que realizaremos, com nossos alunos do 7 o ano do EF, uma
excursão pedagógica ao Eco Parque Sauípe e ao Castelo Garcia D’Ávila, localizados a aproximadamente
77Km de Salvador, em Mata de São João-BA.
Essa atividade marcará um encontro dos nossos alunos com a natureza e com a nossa história,
favorecendo a sua compreensão e o entendimento do ambiente como espaço dinâmico, que envolve o
ser humano e a sua atuação como agente transformador, responsabilizando-o também 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.
Impactos ambientais e suas consequências.
Importância da preservação da natureza.
Saúde e qualidade de vida.
História da Bahia e do Brasil.
Construção medieval.

A excursão acontecerá nos dias 21 e 22 de setembro do corrente ano, e terá o acompanhamento
da(s) professora(s) de Ciências e ou História, de um técnico-pedagógico 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
próximo dia 08 de maio (terça-feira) às 7h10min, em nosso teatro, com as Professoras Camila
Fróis e Fernanda Villela, nossa supervisora pedagógica Cristiane Pithon e um(a) representante
da Turismar, nessa ocasião serão apresentados o projeto, a programação, o preço e as
condições de pagamento.
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 dos Santos
Diretora

