
 

Circ. 073 | 2019 | SCP 

Rio Grande, 12 de julho de 2019. 
 

Prezada família 

Com o objetivo de ampliar as aprendizagens dos estudantes, acerca das 

discussões realizadas em sala de aula, a turma 123 realizará uma saída de 

estudos até o Mercado Público, no dia 18 de julho. A saída de estudos permitirá 

uma aproximação com as discussões que envolvem a Sequência Didática de 

Ciências da Natureza.  

Iremos realizar uma compra coletiva de anchova para degustá-la em uma 

culinária, que a turma irá preparar ao decorrer da tarde, assim cada estudante 

deverá trazer o valor de R$ 2,00. O deslocamento da turma será acompanhado 

pela Coordenação de Turno. 

A autorização deverá ser entregue até o dia 16/07, para a organização da saída 

de estudos. 

Atenciosamente, 
Raquel Cunha Cruz 

Coordenadora Pedagógica 
______________________________________________________________ 

 

AUTORIZAÇÃO 

Eu ______________________________________ (   ) autorizo   (   ) não autorizo 

meu (minha) filho (a) ________________________________  da Turma 

______a participar da Saída de Estudos até o Mercado Público. Estando ciente 

do valor de R$ 2,00 referente a atividade da culinária. 

 

_____________________________ 

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL 

Data: ____/____/2019 
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