Brasília - DF, 03 de agosto de 2018.

Prezados Pais, Mães ou Responsáveis,
Tendo como meta enriquecer e ilustrar conteúdos desenvolvidos em sala de aula pelos
Componentes Curriculares História, Geografia e demais componentes que são interdisciplinares com estes,
realizaremos, juntamente com Equipe Conhecer-Forma, no próximo dia 16/08, conforme Programação
Semestral divulgada, a Visita Pedagógica intitulada “Tour Histórico-Geográfico-Cultural”.
A atividade terá o roteiro físico composto pelos seguintes monumentos: o Memorial JK (parte
interna), a Catedral Metropolitana (parte externa), o Congresso Nacional (parte externa), a Praça dos Três
Poderes e a Ponte JK. Os alunos receberão orientações de fotografia por um especialista da área oferecido
pela empresa para construírem um roteiro fotográfico da visita realizada. As fotografias, posteriormente,
comporão uma exposição no saguão do Colégio.
Além de adquirirem conhecimento, a visita pedagógica proporcionará aos nossos alunos uma
aprendizagem mais significativa, pois os colocará em contato direto com a história da nossa capital, assim
como despertará a curiosidade para o desenvolvimento de diversas habilidades pertinentes aos estudantes
que estão sendo preparados para a vida e para as provas seletivas ao longo de sua carreira estudantil e
acadêmica.
Para que seu (sua) filho (a) participe, solicitamos a entrega da autorização abaixo, bem como a
ficha com os dados do passageiro (anexa a esta carta), devidamente preenchidos e assinados, à
coordenadora do evento, Emanuelle Assunção, no dia 08/08, impreterivelmente, durante o horário do
intervalo, próximo à capela, juntamente com o valor de R$ 60,00 (sessenta reais), referentes ao valor
do ingresso do Memorial JK, dos monitores, do lanche e do ônibus que conduzirá os participantes,
incluindo os Professores Gustavo Cheliga e Uil Vital, que irão orientar e acompanhar a atividade.
Informamos, ainda, que os participantes precisam estar no Colégio, no horário normal das aulas,
devidamente uniformizados. O horário previsto para a saída é 7h30 e de chegada, 12h30.
Antecipadamente, agradecemos o incentivo dado a seus filhos para participarem desse momento de
estudo e pesquisa e colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos.
Atenciosamente,

Valéria Marinho
Coordenadora Pedagógica
Destacar e entregar no plantão de pagamento – à Emanuelle durante o intervalo do dia 08/08.

Eu _______________________________________________________________________, responsável
pelo(a) o(a) aluno(a) ______________________________________________, do 9º ano ____, do Ensino
Fundamental II, autorizo o aluno(a) a participar da aula de campo intitulada “Tour Histórico-GeográficoCultural” – organizada pelo Colégio Madre Carmen Sallés, com a participação da empresa ConhecerForma, no dia 16/08/2018, das 8h às 12h30.
Brasília - DF,____/____/2018.
Assinatura:___________________________________________________________

