
 

 
                                                     
 
          São José – SC, 07/04/2014. 

Circular n
o
 011/2014  

Ref.: Saída de Estudo – Exposição Fantástico Corpo Humano 

          Turma 082 

  

Senhores Pais e/ou Responsáveis, 

             Na maioria dos campos de atividades, a melhor maneira de aprender é fazendo. “Os livros, 

revistas, aulas teóricas e conferências fornecem uma sólida base, porém assimilamos verdadeiramente os 

conhecimentos quando colocamos em prática as teorias. Neste 1º trimestre, os(as) educandos(as) do 8º 

Ano estão estudando sobre O Corpo Humano na disciplina de Ciências. Sendo assim, farão uma visita à 

exposição “ O Fantástico Corpo Humano”. “Trata-se de um mergulho tridimensional para dentro desses 

sistemas – pele e ossos, dos pés à cabeça – todos com o objetivo de ajudar o público que visita a tomar 

decisões mais informadas sobre os cuidados com a saúde e o estilo de vida.” http://humanbodies.com.br/ 

Data: 24/04/2014 (quinta-feira) 

Horário: Saída do Colégio às 13h30min Previsão de retorno no Colégio: às 17h30min 

Traje: Uniforme do Colégio  

      Roteiro: Saída da Escola com destino ao Shopping Beira-Mar. Finalizando o trabalho, retornarão 

para o Colégio. 

      Os(as) educandos(as) serão acompanhados(as) pela educadora Luciane de Ciências e pela 

Coordenação. 
 

Estão incluídos na proposta da saída de estudo: Ônibus e ingresso para a Exposição. 
 

Custo: R$ 28,00 por educando(a), podendo ser pago até o dia 16/04/2014, pois a coordenação 

precisará retirar o ingresso antes da saída de estudo. 
 

Os(as) educandos(as) poderão levar lanche em embalagem descartável ou se preferirem, dinheiro 

para comprarem na praça de alimentação do Shopping. Lembramos que o mesmo poderá ser comprado na 

cantina do Colégio, se assim desejarem. 
 

                             A Coordenação 

 

----------------- Favor preencher uma das alternativas abaixo e devolver até o dia 11/04/2014 (sexta-feira) --------------- 

 

Eu _____________________________________________________________________, responsável 

pelo(a) educando(a)  _________________________________________________________________, da 

turma 082.  

(   ) AUTORIZO (   ) NÃO AUTORIZO  sua participação na saída de estudo “Exposição Fantástico 

Corpo Humano” - Florianópolis, conforme circular n
o 
011/2014. 

Obs.: O pagamento e a autorização deverão ser entregues no Setor Financeiro do Colégio. 

 

São José, _____/04/2014 

____________________________________________ 

Assinatura do(a) responsável 

 

 

 

http://humanbodies.com.br/

