Carta 062/2019

Salvador, 28 de março de 2019.

Aos
Senhores Pais
de Alunos do 5º ano do EF
Colégio São Paulo
Nesta.
Ref.: Visita ao Parque das Dunas – UNIDUNAS.
Prezados Senhores:
A presente correspondência tem por objetivo informar-lhes que realizaremos no próximo dia 10 de abril (quarta-feira), com
os alunos do 5o ano, uma visita ao UNIDUNAS, o parque das dunas que faz parte do Bioma Ecossistema Costeiro e que tem
conexão com o Bioma Mata Atlântica, que realiza estudos e pesquisas para proteger a fauna, a flora e as lagoas, de forma a
manter a integridade daquele ecossistema, localizado no bairro da Praia do Flamengo.
Os alunos sairão do Colégio São Paulo, às 7h30min, acompanhados de suas respectivas professoras, da orientadora
educacional e de três auxiliares de disciplina, em ônibus escolar, com retorno previsto para as 12horas.
Esclarecemos-lhes que, no Parque, nossos alunos e educadores, serão recepcionados por um biólogo e acompanhados por
seguranças municipais, pelas trilhas interpretativas.
Cada aluno deverá contribuir com a importância de R$20,00 (vinte reais), valor cobrado pelo Parque, para cobrir parte dos
custos da visita e frutas que serão oferecidas aos alunos. Os Senhores deverão preencher a autorização abaixo, devolvê-la à
Secretaria do Colégio e efetuar o pagamento, até o próximo dia 08 de abril do corrente ano. Caso haja alguma oposição
ao comparecimento do(a) aluno(a) ao evento, por favor, comunique-nos por escrito.
Solicitamos que, para maior a segurança, os alunos usem tênis, protetor solar, boné ou chapéu, repelente e levem
squeeze com água potável e evitem levar objetos pessoais, a exemplo de celulares ou outros que não forem
indicados pela professora.
Ao tempo em que nos colocamos à disposição dos Senhores para outros esclarecimentos, renovamos nossos votos de
estima e consideração.
Atenciosamente,

Maria do Socorro Mota da S. dos Santos
Colégio São Paulo
Diretora
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AUTORIZAÇÃO AO COLÉGIO SÃO PAULO
Autorizo a saída do(a) aluno(a) __________________________________________________________________
do 5º ano do EF, turma _____, para participar de uma visita ao Parque das Dunas – UNIDUNAS , localizado no bairro da
Praia do Flamengo, nesta Capital, no próximo dia 10 de abril do corrente ano.
Salvador, ____de _________ de 2019.
_______________________________________
Assinatura do(a) Responsável pelo(a) Aluno(a)
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