Comunicado 193/2018
Assunto: Estudo do Meio – Salesópolis
Turmas: 7º ano E.F. II

Guarulhos, 05 de outubro de 2018.
Srs. Pais e Responsáveis,
Pensando na sensibilização do aluno em relação à problemática da captação,
purificação e distribuição de água para os centros urbanos e desenvolver a consciência da
importância da conservação da região rural com preparo para a preservação de recursos
hídricos, minerais e vegetais, preparamos o Estudo do Meio na “Nascente do Rio Tietê”. A
atividade terá como roteiro a observação do cinturão verde, a visita ao Parque Nascente do Rio
Tietê, à Usina Parque de Salesópolis e à produção de horticultura e compra de verduras e
legumes diretamente do produtor. Além disso, o almoço será realizado no restaurante “A
Senzala” com a observação do momento Histórico/Social do local.
Data: 24 de outubro (quarta-feira).
Horário de saída do Colégio: 7 horas
Horário de retorno: 19 horas (aproximadamente).
Valor: R$ 200,00 (pode ser dividido em duas parcelas de R$ 100,00 - 1ª parcela no ato e a 2ª
parcela para o dia 24 de novembro) incluindo transporte em ônibus de turismo; monitor,
contratação de guias locais (obrigatório) voucher, almoço completo com suco e sobremesa
inclusos e ingressos.
Caso concordem que seu/sua filho/a participe, preencham a autorização abaixo e
enviem à secretaria, juntamente com o pagamento, até o dia 19/10 (sexta-feira),
impreterivelmente, pois precisamos da resposta para confirmar ou cancelar o evento.
Pensando na segurança de todos, os alunos deverão estar uniformizados. Aconselhamos que
levem lanche para ser consumido no ônibus durante o trajeto, capa de chuva descartável e
dinheiro (opcional) para aquisição de verduras e legumes.
Atenciosamente,
A Equipe CNR.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Autorização
(

) Autorizo

meu/minha filho/a _____________________________________________ do _____ ano do E.__ a participar
do Estudo do Meio “Nascente do Rio Tietê”, no dia 24 de outubro (quarta-feira), das 7 horas às 19 horas
(aproximadamente), juntamente com a equipe do Colégio Novo Rumo.
Guarulhos, ____ de _____________ de 2018.

____________________________________
Nome do responsável

___________________________________
Assinatura do responsável

