
 

Circ. 050 | 2019 | SCP 

Rio Grande, 7 de junho de 2019.  

 
Estimada família 

 

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

realizadas em sala de aula, a turma N1A realizará uma saída de estudos até o 

CEAMECIM – Centro de Educação Ambiental, Ciências e Matemática, da 

Universidade Federal do Rio Grande, no dia 18/06 (terça-feira).  

Neste dia, o lanche será realizado no local de visitação. Por isso, é importante que todos 

tragam seu lanche de casa, em uma lancheira ou bolsa térmica. 

Para as despesas com o transporte, que será locado pela escola para este fim, teremos 

o custo de R$ 18,00 que será cobrado juntamente na parcela da mensalidade 08/2019. 

A autorização deverá ser entregue até o dia 14/06, para a organização da saída de 

estudos. 

Atenciosamente, 

Raquel Cunha Cruz 

Coordenadora Pedagógica 

_____________________________________________________________________ 

 

AUTORIZAÇÃO 

Eu ___________________________________________ autorizo meu (minha) filho (a) 

________________________________ a participar da Saída de Estudos até o 

CEAMECIM – Centro de Educação Ambiental, Ciências e Matemática, da 

Universidade Federal do Rio Grande. Estando ciente da inserção do valor de R$ 18,00 

referente a saída de estudos na cobrança 08/2019. 

_____________________________ 

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL 

 

Data: ____/____/2019 
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