COMUNICADO 013/2018

Taquara, 23 de março de 2018.

Senhores Pais (6º ano):
Com o intuito de conhecer a história do Egito antigo e todos os seus encantos, estamos promovendo uma visita
pedagógica ao Museu Egípcio Itinerante, que está em exposição no Shopping Bourbon, em Porto Alegre. O museu conta
com um acervo de aproximadamente 200 esculturas, entre elas: múmias, sarcófagos, estátuas de faraós, rainhas e
pinturas de arte egípcia sobre papiros. Dentre as atrações, os alunos poderão assistir a demonstração da fabricação de
papiros.
Solicitamos a sua atenção para as informações abaixo:
 Data do passeio: 03/04/2018 (terça-feira);
 Horário de saída – 8 horas;
 Horário de retorno: 15h;
 Valor: R$ 35,00. O valor deverá ser pago no caixa do colégio, até o dia 29/03/2018, juntamente com a
autorização abaixo.
 Os alunos deverão levar: lanche para o almoço e ou dinheiro para lanches na praça de alimentação do
shopping. O embarque no ônibus só será permitido se o aluno estiver portando um documento original,
sendo que a numeração deste documento deverá ser a mesma que consta no sistema de secretaria e na lista
de passageiros. Exemplo: Se o aluno estiver portando o documento de identidade (RG), essa numeração
deverá constar na lista de passageiros. Sugerimos que todos levem a carteira de identidade (RG).
 Ponto de encontro de saída e chegada: em frente ao ginásio de esportes do colégio;
 Os alunos deverão estar devidamente uniformizados;
 No dia 03/04 não haverá aula no turno da tarde para o 6º ano. Os alunos das turmas 62 e 63 deverão vir para
o colégio na parte da manhã, no horário previsto para o passeio. Neste dia não haverá aula para os alunos que
não participarem do passeio;
 Caso chova o passeio ocorrerá normalmente;
 A exposição dispõe de um bazar, no qual podem ser adquiridos souvenires e artigos egípcios, tais como:
marca páginas, papiros, estatuetas, entre outros.
Desde já, agradecemos a compreensão e colaboração de todos.
Atenciosamente,



Emerson Lemões Motta
Diretor Acadêmico
_________________________________________________________________________________________
AUTORIZAÇÃO

Eu_________________________________________________________________________ autorizo o (a) aluno (a)
__________________________________________________________ da turma ____________ a participar da Visita
Pedagógica ao Museu Egípcio Itinerante, em Porto Alegre, no dia 03/04.
Assinatura do Responsável: _________________________________________________________
............................................................................................................................................................................................
RECIBO
Recebemos do aluno ____________________________________________________________________, turma ______ o
valor de R$ 35,00, referente à Visita Pedagógica ao Museu Egípcio Itinerante, em Porto Alegre, no dia 03/04.
Ass. Resp. Escola: _____________________________________________________

