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CIRCULAR n° 073 / 2017
ASSUNTO: - estudo do meio para Santos-SP
DATA: - 09 de junho de 2017, 6ª feira, saída às 6h30 e retorno às 19h00 (portão da rampa).
VALOR: - R$ 200,00 (duzentos reais) com almoço incluso.
Esse valor poderá ser pago:
1) à vista (em dinheiro ou cheque). Em cheque com vencimento até 05/06/2017
2) Em 2 vezes, com cheques pré-datados de R$ 100,00 para 05/06 e 05/07/2017
Obs. solicitamos que os pais identifiquem o nome do aluno e a série no verso do cheque.
TRAJE: - uniforme completo

Prazo máximo para adesão: 5ª feira, dia 1º/06/2017
Campinas, maio de 2017
Senhores pais,
Os professores da área de Humanas organizaram um estudo do meio para a cidade de Santos-SP com o
objetivo de conhecer a avaliar a Globalização: Economia e Comércio Internacional.
Os alunos serão levados ao:
 Centro Histórico -1ª ferrovia paulista; igreja Santo Antônio do Valongo; Rua do Comércio; Casa de
Bartolomeu de Gusmão – o padre aviador; Rua XV de novembro - conhecida como Wall Street brasileira;
 Bolsa do Café – Museu do Café; Câmara Municipal – onde viveu José Bonifácio; Associação Comercial;
Praça Mauá – ponto de partida do bonde turístico;
 Monte Serrat – o “coração da cidade”, de onde se poderá vislumbrar toda a extensão da planície
litorânea;
 Passeio de escuna – navegar pela Baía de Santos, ver todas as suas praias e o porto e seus armazéns, a
base aérea de Santos e a ilha Diana, onde vive uma comunidade de 200 pescadores.
Eles serão acompanhados pelos professores: Andreza e Rafael
Contamos com a colaboração de todos para o cumprimento das datas e horários.
Atenciosamente,
Orientação Educacional e Coordenação da Área de Humanas

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
TERMO DE CIÊNCIA
CIRCULAR n° 073 / 2017
ASSUNTO: - estudo do meio para Santos-SP
DATA: - 09 de junho de 2017, 6ª feira, saída às 6h30 e retorno às 19h00 (portão da rampa).
TRAJE: - uniforme completo
Prazo máximo para adesão: 5ª feira, dia 1º/06/2017

Eu, _________________________________________________, responsável pelo(a) aluno(a)
__________________________________________________, da 2ª série ___, do Ensino Médio do
Colégio Dom Barreto, estou ciente das cláusulas e horários do estudo do meio para Santos e
autorizo sua participação.

ASSINATURA: ___________________________________

