Circular 007/2020 - Coordenação Pedagógica Educação Infantil e Ensino Fundamental I
Assunto: Trabalho de Campo – 2º ano

Belo Horizonte, 03 de março de 2020.
Prezados Pais e ou Responsáveis,
Com o objetivo de enriquecer os trabalhos desenvolvidos em sala de aula,
os alunos do 2º ano do Ensino Fundamental Irealizarão um trabalho de campo no
MHNJB (Museu de História Natural e Jardim Botânico)no dia 14 de abril, terça-feira.
A saída está prevista para as13h da porta da Escola e o retorno previsto para
as17h40.
Os alunos deverão estar uniformizados, portar documento de identidade,
levar lanche, garrafinha com água e utilizar filtro solar.
O custo da atividade é de R$55,00 (Cinquenta e cinco reais). O pagamento
deverá ser efetuado à vista por boleto bancário ou cartão de crédito.
Para efetuar a inscrição e o pagamento é necessário seguir as orientações
abaixo, fornecidas pela empresa “Turismo Estudantil”, especializada em Trabalhos de
Campo, que coordenará a logística do trabalho. Observe a data de participação do
aluno e siga as instruções abaixo:
PASSO A PASSO PARA INSCRIÇÃO
SITE: www.turismoestudantil.com.br
CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO DA ATIVIDADE: 0QA0J821G
1º Passo: Acesse o site da Turismo Estudantil.
2º Passo: Faça login no site da Turismo Estudantil (para quem já tem login). Quem ainda
não tem, deve clicar em Cadastre-se.
3º Passo: Clique na opção Escolas no menu.
4º Passo: Insira o código de identificação da atividade e realize sua inscrição.
Certos de que a experiência contribuirá para a construção de novos saberes, contamos
com a participação de todos os alunos.

Atenciosamente,

Rosilene Espírito Santo
Coordenadora Pedagógica

Marco Antônio Remígio
Diretor Pedagógico

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Autorizo o aluno (a) _____________________________________ do 2º ano do
Ensino Fundamental I, a participar do trabalho de campo, no MHNJB (Museu de
História Natural e Jardim Botânico) dia 14 de abril, terça-feira, no horário das 13h
horas às 17h40.
Assinatura do responsável: ___________________________________________

