Avenida Serrana, 511 – Serrano
Belo Horizonte – MG – 30.882-370
Telefone: (31)3476-1405

VISITA DE CAMPO À CDTN ( 1ª E 2ª SÉRIE – ENSINO MÉDIO)
Belo Horizonte, 13 de maio de 2019.

Senhores Pais, ou responsáveis,
Para darmos continuidade às nossas atividades letivas e com o objetivo de observar e compreender os conceitos da Física
aplicados na prática e, entender o papel desses conhecimentos em uma área que vai além da física envolvendo a Biologia, Geografia e
outras disciplinas, realizaremos no próximo dia 28/05/2019 (terça-feira), no horário de 07h ás 12h20min uma visita à CDTN,
(situada no Campus da UFMG - Av. Presidente Antônio Carlos, 6627- Pampulha – Belo Horizonte), com os alunos da 1ª e 2ª séries do
Ensino Médio.
Logo, a participação do (a) aluno (a) estará vinculada à observância e aceitação das seguintes condições:
a) A autorização abaixo deverá ser preenchida (de maneira completa) e entregue até o dia 24/05/2019 (sexta-feira) na
Tesouraria da Escola, juntamente com o valor de R$22,00 (Vinte e Dois Reais);
b) O (a) aluno (a) deverá vir devidamente uniformizado, inclusive de tênis e, se desejar, enviar o uniforme de frio da
escola – outro agasalho de frio não compreende o uniforme escolar;
c) O (a) aluno (a) deverá estar de posse da carteirinha do estudante em local visível

(caberá a família providenciar

suporte para a mesma);

d) O aluno que NÃO estiver de posse da carteirinha e devidamente uniformizado, NÃO poderá participar da atividade;
e) O (a) aluno (a) deverá estar na Escola, pontualmente às 07h;
f) Haverá aula normalmente no primeiro horário, devendo o aluno trazer o material correspondente a disciplina
deste horário;
g) O (a) aluno (a) não poderá levar nenhum tipo de aparelho eletrônico (celulares, câmeras, players, etc.);
h) O (a) aluno (a) deverá levar seu lanche e garrafa com água, pois o local não disponibiliza de lanchonete;
i) A saída dos alunos está condicionada ao número mínimo de alunos inscritos (70%). Caso contrário, a saída será cancelada e
os alunos terão aula normalmente, inclusive realização de trabalhos, caso seja solicitado;
j) Não será devolvido o valor pago pelo aluno, no caso de ausência do mesmo, em virtude de a escola quitar, com a devida
antecedência (por exigência das empresas prestadoras de serviços), o valor correspondente ao transporte;
À disposição dos senhores para quaisquer esclarecimentos, agradecemos a atenção.
Direção Pedagógica


TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA SAÍDA DO (A) ALUNO (A) DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA
VISITA DE CAMPO À CDTN (1ª E 2ª SÉRIES – ENSINO MÉDIO)

Eu, (1_____________________________________________________________________________), responsável pelo (a) aluno (a)
(2________________________________________________________________), matriculado (a) na turma do ( 3 1ª ou 2ª série) do
(4 Ensino Fundamental), autorizo-o (a) a participar da visita de campo à CDTN, no dia 28/05/2019 (terça-feira), no horário de
07h ás 12h20min.

________________________________________________________________
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

______/______/_______
DATA

1 = NOME COMPLETO E LEGÍVEL DO RESPONSÁVEL PELO(A) ALUNO

2 = NOME COMPLETO E LEGÍVEL DO(A) ALUNO(A)

3 = TURMA DO ALUNO (VER CABEÇALHO DESTA CIRCULAR)

4 = CURSOS (EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL OU ENSINO MÉDIO)

