SALVADOR, 24 DE ABRIL DE 2019.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AULA DE CAMPO 2º ANO DO ENSINO MÉDIO
.

AULA DE CAMPO CENTRO HISTÓRICO E MUSEUS
Prezados Pais, Mães e/ou Responsáveis,
A turma do 2º ano do Ensino Médio é convidada a participar de uma maravilhosa e diferente aprendizagem.
Trata-se de
uma aula interdisciplinar que envolve as disciplinas Língua Estrangeira, História, Literatura e Arte, em que serão abordados
diversos conteúdos utilizados como cenário principal o Centro Histórico de Salvador, a revitalização do local nos últimos 30 anos,
permitindo que baianos e turistas tenham acesso à bela arquitetura das casas da antiga aristocracia e às igrejas sempre
suntuosas. O espaço vai da Praça Municipal – onde se localiza o Elevador Lacerda até o Largo de São Francisco. O Centro
Histórico também se compõe de vários museus. Esta aula viva acontecerá no dia 15/05/2019, quarta-feira, no turno
vespertino.
Seguiremos o roteiro abaixo:
 13h10 - Saída da escola com destino ao Pelourinho.
 14h - MAB (Museu de Arte da Bahia)
 15h30 – Lanche
 16h - Visita ao Centro Histórico: Terreiro de Jesus, Catedral Basílica e Largo do Pelourinho
 17h30 – Previsão de retorno à escola.
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:
Horário: Sairemos da escola às 13h10 e a previsão para a chegada será às 17h30.
Traje: Camisa do uniforme, tênis ou sapato fechado, ou seja, uniforme completo
O que levar: Caderno, caneta e máquina fotográfica (se quiser e sob a responsabilidade do
aluno).
Valor: R$ 50,00 (translado em ônibus executivo, taxas cobradas pelas igrejas e museus,
acompanhamento de segurança e de professores e funcionários da escola).
Número de vagas: A cada grupo com 45 alunos, fecharemos um ônibus. Desta forma,
garantiremos os grupos à medida que sejam realizadas as inscrições. Se o número ultrapassar,
faremos uma lista de espera até que forme mais 45 alunos.
Inscrição: Caso queira que seu (sua) filho(a) participe desta aula, fineza enviar a quantia
especificada acima, juntamente com a autorização abaixo devidamente preenchida e assinada
até o dia 13/05/2019. e entregar na Direção ou Gerência Pedagógica do Ensino Médio.
Desistência: Caso o(a) aluno(a) não possa participar da aula de campo, o cancelamento da
inscrição só poderá ser feito até 48 horas antes da saída. Após esta data o valor não poderá
mais ser restituído integralmente, pois estaremos repassando os valores para os prestadores
de serviços.
Cordialmente,

_____________________________
Viviane Santana
Gerência de Orientação

___________________________
Débora Bove Santos
Direção Pedagógica

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AUTORIZAÇÃO – AULA DE CAMPO 2o ANO DO ENSINO MÉDIO - VISITA AO PELOURINHO E MUSEUS
Eu,____________________________, responsável pelo(a) aluno(a) ________________________________________,
(Nome Completo)

(Nome Completo)

2º ano E.M., autorizo-o(a) a participar da aula de campo que acontecerá no dia 15/05/2019. Para tanto, envio a quantia de
R$50,00 (cinquenta reais) até o dia 13/05/2019 para as despesas supracitadas no aviso de 24/04/2019.
Salvador, ____/____/2019

Contatos: _______________________ / ________________________ /_____________________
E-mail: _________________________________________________________________________

Ass. do Responsável - ( )pai ( )mãe ( )outros: ____________________________________________________________________

