Comunicado 184/2018
Assunto: Visita a Bovespa e ao Mercado Municipal
Turma: 8º ano do E.F. II

Guarulhos, 28 de setembro de 2018.
Srs. Pais e Responsáveis,
Realizaremos uma atividade que terá como objetivo o exercício de procedimentos/habilidades
relacionados à atividade de campo. Passaremos pela atual e pela antiga Bolsa de Valores
(BOVESPA), localizadas no Centro de São Paulo e conheceremos o Mercado Municipal de São Paulo.
A Bolsa de Valores recebe visita monitorada aos interessados em conhecer o mercado de
ações e de futuros. O Mercado Municipal de São Paulo, popularmente conhecido como “Mercadão”
apresenta uma notável arquitetura, adornada pelos vitrais importados diretamente da Alemanha. O
aroma propiciado pela variedade de produtos é um show a parte.
Segue abaixo o cronograma da visita:
Data: 22 de outubro (segunda-feira).
Local: Bolsa de Valores e Mercadão Municipal
Valor: R$ 85,00 (incluindo transporte e monitoria no local).
Forma de Pagamento: 2 cheques de R$ 42,50 (pré-datados para os dias 10/10 e 10/11).
Horário de saída do Colégio: 7 horas.
Horário de retorno ao Colégio: 16 horas (aproximadamente).
Durante a atividade, os alunos poderão adquirir os produtos (hortifrúti e/ou lanches) no Mercadão.
Vale ressaltar que a aquisição e escolha do lanche é de responsabilidade do(a) aluno(a). Pensando na
segurança de todos, os alunos deverão estar uniformizados e aconselhamos que levem capa de
chuva, pois a atividade ocorrerá independentemente da variação do tempo.
Caso concordem que seu/sua filho/a participe, preencham a autorização anexa e enviem à
secretaria, juntamente com o pagamento (referente ao transporte e monitoria) até o dia 18/10 (quintafeira), impreterivelmente, pois precisamos da resposta para confirmar ou cancelar o evento.
Atenciosamente,
A Equipe do CNR.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Autorização
Autorizo meu/minha filho/a ______________________________________________________________
do _____ a participar da visita a Bovespa e ao Mercado Municipal no dia 22 de outubro (segunda-feira), das 7
horas às 16 horas (aproximadamente), juntamente com a equipe do Colégio Novo Rumo.

Guarulhos, ____ de __________________ de 2018.

_________________________________________
Nome do Responsável

_______________________________________
Assinatura do Responsável

