Senhores Pais e/ou Responsáveis,

Projeto Goyazes Júnior

4º e 5º ano - 23/08
Durante a fase escolar, os alunos estão inseridos em um ambiente de
descobertas contínuas, seja na escola ou em casa. Mas, engana-se quem pensa que
somente nestes dois ambientes – familiar e educacional – que os alunos aprendem.
As descobertas e as constatações de algo em que só se conhecia na teoria podem e
devem estar presentes nas saídas e viagens pedagógicas promovidas pelas
instituições de ensino, da Educação Infantil ao Ensino Médio.
Esses momentos não são apenas passeios movidos a diversão, mas, sim,
valiosas oportunidades de promover o aprendizado além dos muros da escola,
permitindo que as crianças e os jovens levantem hipóteses, descubram novos
conhecimentos e vivenciem na prática o que aprenderam na escola.
Essa extensão da sala de aula em diferentes locais e contextos culturais é
excelente para estimular ainda mais o espírito coletivo e a colaboração entre alunos
e educadores. As saídas e viagens pedagógicas educacionais geram bastante
expectativas nos estudantes e os estimulam a manter um olhar crítico sobre o que
se está pesquisando, conhecendo ou apenas evidenciando. Sem falar que por
estarem em um ambiente novo, os estudantes revisitam importantes habilidades
sociais, como responsabilidade, autonomia, respeito, cooperação, solidariedade
e tolerância.
O Projeto Goyazes Júnior tem por objetivo levar nossos alunos do 4º e 5º ano
a apreciar e estudar as diversidades culturais das cidades históricas do nosso estado
lhes oferecendo uma educação diferenciada, objetiva e de qualidade.
Nosso destino esse ano é a Cidade de Goiás e a participação do(a) seu(sua)
filho(a) é muito importante.
O projeto inclui transporte, alimentação, camiseta e etc. e o seu valor à vista
é R$ 200,00 até o dia (15/06), ou ainda R$ 220,00, podendo ser dividido em 3 vezes:
 1ª parcela R$ 75,00 (10/05)
Obs.: Após a autorização assinada e
 2ª parcela R$ 75,00 (10/06)
entregue, em caso de desistência, o
 3ª parcela R$ 70,00 (10/08)
responsável deverá arcar com R$ 75,00.
 PRECISAMOS DA AUTORIZAÇÃO ASSINADA ATÉ O DIA 30/04.
Atenciosamente,
Equipe Interativa.
Eu, _____________________________________________________ responsável
pelo (a) aluno (a) ___________________________________________________
do _____ ano ( ) Matutino ( ) Vespertino, autorizo sua participação no Projeto
Goyazes Júnior.
Camiseta tamanho:
(

) 8 anos (

) 10 anos

(

) 12 anos

(

) 14 anos outros ___________

