
 

 

                                                      
 
 

São José – SC, 24/09/2014 
 
 

Circular 030/2014 
Ref.: Saída de Estudo – Visita ao Laboratório de Anatomia da Univali – Biguaçu-SC 
 

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. Uma das etapas da maior importância do método científico é a experimentação. Quando realizamos um projeto 

científico, observamos, experimentamos, investigamos, especulamos e comprovamos a validade de nossas hipóteses, 

mediante mais experimentos.”  

A melhor vantagem que podemos obter pela realização de um projeto científico é a compreensão do tema de estudo. 

Neste 2º semestre, os(as) educando(as) estão preparando seu trabalho científico que será apresentado na V FECIC - Feira 

Científica e Cultural, cuja temática central é “Qualidade de Vida e Meio Ambiente” e o subtema do 9º Ano vespertino é 

“Movimento corporal consciente, uma necessidade”. 

Sendo assim, os educandos(as) da turma 92 farão uma saída de estudo ao Laboratório de Anatomia da Univali - 

Universidade do Vale do Itajaí - Unidade Biguaçu, onde serão recepcionados pela Educadora Lorena, que apresentará o 

Laboratório ao grupo, fará explanação sobre o tema “Movimento corporal consciente, uma necessidade” e responderá aos 

questionamentos dos(as) estudantes. 

Data: 02/10/2014 (quinta-feira) 

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

      Traje: uniforme do Colégio  

      Os(as) educandos(as) serão acompanhados(as) pela Educadora Regente Jéssica e pela Coordenadora Pedagógica 
Rosângela, responsável e orientadora geral da V FECIC. 

Está incluído na proposta da saída de estudo: 

 Transporte.  

              Obs.: Os educandos(as) deverão levar lanche, de preferência em embalagem descartável. 

 

                       Custo: R$ 13,00 por educando(a), podendo ser pago até o dia 30/09/2014 (terça-feira). 

 

                             A Coordenação 

 

--------------------- Favor preencher uma das alternativas abaixo e devolver até o dia 30/09/2014 (terça-feira): --------------------- 

 

Eu_______________________________________________________________, responsável pelo(a) educando(a) 

_______________________________________________________, da turma 9º Ano, período vespertino . 

  (   ) AUTORIZO                                           

  (   ) NÃO AUTORIZO 

Sua participação na saída de estudo à UNIVALI – Unidade Biguaçu. 

                                                                                                                     São José, _____/09/2014 

____________________________________________ 
Assinatura do(a) responsável 

                                                                                                                                   

 

 


