Brasília - DF, 3 de julho de 2018.

Prezados Pais, Mães e/ou Responsáveis,
Tendo como meta enriquecer e ilustrar conteúdos desenvolvidos em sala de aula pelos
Componentes Curriculares Matemática, Física e demais componentes que poderão realizar trabalhos
interdisciplinares, promoveremos uma aula de campo, por meio da STEM (Ciência, Tecnologia e
Matemática), no programa iFLY – empresa de entretenimento de experiência criadora do Paraquedismo
Indoor, localizada à SCES – trecho 2, conj. 35 – parte 1 – Asa Sul, ao lado do Pier 21.
Temos uma agenda para o dia 31/07(1ªA) e 01/08 (1ªB), das 8h (horário de saída) às 12h
(horário de chegada à Escola).
A atividade proporcionará aos nossos alunos o desenvolvimento de habilidades fundamentais para
a série em curso, bem como para que estejam melhor preparados para as avaliações do PAS, tais como:
elaborar e interpretar diagramas de força de corpo livre; entender a natureza dos fluídos e como eles
exercem forças nos objetos sólidos; utilizar equações para apresentar fenômenos físicos, etc.
Para que seu (sua) filho (a) participe, solicitamos a entrega da autorização abaixo, bem como o
termo de responsabilidade, solicitado pela empresa STEM, devidamente preenchidos e assinados à
coordenadora do evento, Emanuelle Assunção, até o dia 27/06 (quarta-feira), impreterivelmente. A
autorização deve ser entregue, próximo à Capela e durante o horário do intervalo, juntamente com a
quantia de R$ 140,00 (cento e quarenta reais), referente ao valor do ingresso, do ônibus e do lanche
que será oferecido aos participantes.
Informamos, ainda, que os participantes precisam estar no Colégio, no horário normal das aulas,
devidamente uniformizados. Além disso, é vedada a participação daquele aluno(a) que tiver alguma
lesão na coluna ou nos ombros.
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 à Emanuelle no plantão de pagamento durante o intervalo do dia 27/7 (sexta-feira).

Eu _______________________________________________________________________, responsável
pelo(a) o(a) aluno(a) ______________________________________________, da 1ª série ____, do Ensino
Médio, autorizo o(a) aluno(a) a participar da aula de campo a ser realizada no programa iFLY – empresa de
entretenimento de experiência criadora do Paraquedismo Indoor, localizada à SCES – trecho 2, conj. 35 –
parte 1 – Asa Sul, ao lado do Pier 21, no dia ___/___/2018, das 8h às 12h.
Brasília - DF,____/____/2018.
Assinatura:___________________________________________________________

