Brasília, 28 de fevereiro de 2019.
Prezados pais, mães ou responsáveis,
Vivenciar é uma das melhores formas de aprender. Os projetos pedagógicos extraclasse proporcionam uma
série de experiências que auxiliam no desenvolvimento escolar, cívico e social dos estudantes. É o momento ideal
para os estudantes tirarem suas dúvidas e adquirirem novos conhecimentos por meio dessa fantástica experiência.
Nesse sentido, informamos que estamos organizando uma saída de estudos para os nossos estudantes do
6º Ano — para a exposição sobre preservação do Patrimônio Arqueológico, promovida pelo Instituto do
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). A exposição apresenta o patrimônio arqueológico do Distrito
Federal, com informes sobre a ocupação humana do período pré-colonial, colonial e pós-colonial em várias regiões
administrativas, cujo objetivo será a contribuição para o aprendizado dos nossos estudantes.
A saída será no dia 11 de março, de 9h as 12h, único horário disponível. A professora que acompanhará os
estudantes será a Lélia, de História. Para os alunos que não aderirem à viagem, haverá atividade na escola. Pela
manhã, acontecerá aula normal até as 9h10; após as 10h, os estudantes serão agrupados e atividades revisionais e
exercícios extras serão desenvolvidos. Para a turma da tarde, haverá aula normal.
Agradecemos a compreensão dos senhores e desejamos que a saída de estudos seja bem proveitosa, de
muito aprendizado e alegria. Colocamo-nos à disposição para os esclarecimentos que se fizerem necessários.
Data: 11 de março – segunda-feira.
Horário: saída: 10h; retorno: 12h.
Local: Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).
Lembrete importante: trajar uniforme completo.
Supervisão/Acompanhamento: professora Lélia.
Valor do investimento: R$ 20,00 (esse valor será cobrado via boleto bancário, disponível no site no dia 4/3, com
vencimento para o dia 7/3).
Atenciosamente,

.......................................................................................................................................
AUTORIZAÇÃO
Eu, ______________________________________________________________, autorizo meu(minha) filho(a)
_________________________________________, do 6º Ano ____, a participar da saída à exposição no Iphan, no
dia 11 de março de 2019, das 10h às 12h.

__________________________________________________
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

