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ENSINO FUNDAMENTAL – 1º ANO

ENSINO FUNDAMENTAL – 1º ANO

Em 17.9.2018.

Em 17.9.2018.

Senhores pais,

Senhores pais,

Cientes da importância do uso de metodologias ativas como

Cientes da importância do uso de metodologias ativas como

ferramenta para construção de múltiplos saberes, promoveremos aula-

ferramenta para construção de múltiplos saberes, promoveremos aula-

o

-passeio para o Zoológico de Teresina com os alunos do 1 ano do

-passeio para o Zoológico de Teresina com os alunos do 1o ano do

Ensino Fundamental.

Ensino Fundamental.

A aula de campo acontecerá no dia 21/9 (sexta-feira), no horário

A aula de campo acontecerá no dia 21/9 (sexta-feira), no horário

de aula da criança, oportunidade em que as crianças observarão in loco

de aula da criança, oportunidade em que as crianças observarão in loco

os animais.

os animais.

Contamos com a participação de todos os alunos nessa atividade.

Contamos com a participação de todos os alunos nessa atividade.

Assinem, pois, a autorização em destaque e devolvam-na à professora da

Assinem, pois, a autorização em destaque e devolvam-na à professora da

turma, até dia 19/09 (quarta-feira).

turma, até dia 19/09 (quarta-feira).

Nesse dia, as crianças devem estar pontualmente no horário de

Nesse dia, as crianças devem estar pontualmente no horário de

aula (7h10min – turno manhã e 13h30min – turno tarde), usar fardamento

aula (7h10min – turno manhã e 13h30min – turno tarde), usar fardamento

completo, boné e protetor solar. Lembre-se de levar cantil com água e

completo, boné e protetor solar. Lembre-se de levar cantil com água e

lanche completo.

lanche completo.

Agradecemos antecipadamente a confiança.

Agradecemos antecipadamente a confiança.

Atenciosamente,

Atenciosamente,

Coordenação Pedagógica

------------------------------------- DESTAQUE --------------------------------------

Coordenação Pedagógica

------------------------------------- DESTAQUE --------------------------------------
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AUTORIZAÇÃO
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(
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(

) NÃO AUTORIZO
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(
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