Belém, 21 de março de 2019.
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COMUNICADO

COMUNICADO

Prezados Pais e/ou Responsáveis,

Prezados Pais e/ou Responsáveis,

Com o objetivo de fortalecer o aprendizado de nossos alunos, tornando-o
mais significativo, faremos uma visita ao PEUt (Parque Estadual do Utinga), este
que é uma unidade de conservação, proteção integral dos recursos naturais e
ecossistemas da região.
Nesta visita técnica, os alunos serão orientados sobre a captação,
tratamento e distribuição da água dos mananciais que formam os lagos Bolonha
e Água Preta.
A água que chega às torneiras da população é, portanto, advinda do Parque,
razão pela qual quase todo cidadão da RMB (Região Metropolitana de Belém),
mesmo que nunca tenha visitado esta Unidade de Conservação, é um beneficiário
indireto dos serviços ecossistêmicos prestados pelo Parque (água, qualidade do
ar, microclima urbano etc.).
Assim, o Colégio Santa Rosa visa proporcionar aos alunos do 6º ano o
conhecimento prático sobre tais assuntos, formando e conscientizando o cidadão
ambientalmente responsável no século XXI.
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Nossa visita ao Parque Estadual do Utinga será dia 04/04/19 (quintafeira);
Nesse dia, os alunos deverão chegar ao colégio, sem atrasos, às
7h30(manhã)/13h30(tarde), com uniforme completo de Ed. Física. Após
a visita, os alunos retornarão à escola;
Valor por aluno: R$ 40,00 (quarenta reais);
Cada aluno deverá levar o seu lanche;
O valor deverá ser pago para a Supervisão Pedagógica (Mônica), até o dia
02/04/19 (terça-feira);
Para os alunos que não participarão da visita, não haverá aula.
Atenciosamente,
Equipe Pedagógica
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AUTORIZAÇÃO
Eu, ______________________________________responsável pelo(a)
aluno(a)__________________________________Ano:_____ Turma: ______
Autorizo a participação do aluno(a) na visita que o Colégio Santa Rosa
fará ao Parque Estadual do Utinga e Água Mineral “Mar Doce” no dia
04/04/2019.
____________________________________
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