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Campinas, 12 de junho de 2017.
Assunto: Estudo do Meio – 5ºs anos
Circular nº71 / 2017

Senhores Pais,
Realizaremos um ESTUDO DO MEIO com os alunos dos 5°s anos do Ensino Fundamental I, para
aprofundamento dos conteúdos estudados na disciplina de História – OS INDÍGENAS. Para isso,
organizamos um dia na Aldeia do Sol. Um espaço de 10.000 m2, junto a Serra do Japi, no município de
CABREÚVA-SP, contendo várias construções típicas indígenas, de várias etnias, decoradas com
artesanatos, onde, se desenvolvem as atividades:
- Visita a aldeia indígena;
- Palestras interativas sobre os indígenas do Brasil;
- Caminhada pela mata e riacho;
- Narrativas: Mitos & Lendas;
- Tecnologia do Índio brasileiro: construções, utensílios do cotidiano e instrumentos musicais;
- Oficina de Linguagem;
- Pintura Corporal;
- Música & Dança;
- Oficina de artesanato;
- Comida típica indígena

Local: Sítio do Sol - Cabreúva – SP
Data: 23 / 06 / 2017– 6ª feira
Horário: saída do Colégio: às 7h30min (Solicitamos não atrasar para a entrada) retorno ao Colégio: às 18 horas
Alimentação: já estão inclusos o almoço e os lanches.
Traje: UNIFORME COMPLETO, com tênis e boné.
Custo: R$180 ,00 (cento e oitenta reais)
Transporte: ônibus de turismo
Acompanhantes: As professoras da classe, enfermeira e monitoria especializada da Equipe Vida Ativa
Observações:
 Aparelhos ortodônticos, óculos e medicação necessária/diária deverão ter cuidados especiais e, estando
em tratamento ou podendo ter alguma reação não rotineira, solicitamos conversar com antecedência com
a professora de sala, informando-a sobre tudo que for necessário;
 É permitido levar máquina fotográfica desde que o(a) próprio(a) aluno(a) se responsabilize por ela;
 Caso os pais não autorizem a criança a ir ao estudo do meio, neste dia ela fica dispensada das aulas – não
deverá vir ao Colégio;
 Pagamento em cheque não pode ser nominal ao Colégio Dom Barreto, pois o cheque é repassado às
empresas de ônibus ou monitoria;
 Na Fazenda do Chocolate há uma loja de produtos de fabricação própria para quem desejar comprar
algo.
Devolver a autorização, devidamente preenchida, juntamente com o dinheiro, até dia 19/06/2017
segunda-feira, para a professora. Após esta data, não será mais aceita a participação do(a) aluno(a). Não
receberemos dinheiro e/ou autorização na véspera ou no dia da saída.
Atenciosamente,
Orientação Educacional.

