
 
 
 

Niterói, 9 de julho de 2018. 
AOS PAIS E RESPONSÁVEIS, 

 
 

Visando aumentar a bagagem cultural de nossos educandos, o Colégio La Salle Abel convida os 
alunos do 3° ano do Ensino Fundamental I para participar do projeto pedagógico “Visita à OFICINA DO 
MEL”, em Nova Friburgo/RJ. 

A atividade a ser desenvolvida é na OFICINA DO MEL e consiste em: visita guiada ao Museu do 
Mel; ao apiário de produção, vestindo o macacão de apicultor; e às instalações de entreposto de mel do 
Apiário Amigos da Terra onde conhecerão o processo de produção do alimento.  

Datas do evento: 13/08/2018 (turmas A/B/C/D) e 15/08/2018 (turmas E/F/G/H) 
Valor: R$ 200,00 (duzentos reais)  
Inclusos no pacote: transporte + almoço + lanche de bordo na ida e na volta. 
Transporte: ônibus com ar condicionado e banheiro a bordo. 
Almoço no Apiário.  Buffet self-service como seguinte cardápio: arroz, feijão, bife de carne bovina, 
strogonoff de frango, batata-fritas e salada. Bebida: Suco, coca -cola ou guaraná antártica servidos à 
vontade. Sobremesa: sorvete napolitano e flocos, frasco de 100 ml - um para cada aluno. 
Pagamento: deverá ser efetuado nos dias 30 e 31/07 e 01/08/18, diretamente com a professora, em 
sala de aula. 
Autorização: deverá ser enviada à escola, juntamente com o pagamento, nas datas acima 
mencionadas.  
 

Orientações importantes: 
Os alunos deverão estar com o uniforme completo. 
A concentração acontecerá no pátio de grama sintética do Colégio La Salle Abel -  às 07h. 
Local de embarque: Rua Álvares de Azevedo. 
Horário do embarque: 07h20 
Saída do colégio: 07h30 
Retorno:15h 
Chegada no colégio: entre 17h30 e 18h.  
Desembarque no Centro Cultural. 

                            Atenciosamente, 
                                                                                    EQUIPE PEDAGÓGICA 
 
 

(Destacar esse canhoto, preencher e entregar junto com o valor acima mencionado) 
................................................................................................................................................................... 
 

Autorização 
 
Eu______________________________________________________________________, 

portador(a) do CPF_____________________________,  responsável pelo(a)  aluno 

(a)_____________________ _______________________________________,  da turma ____ 

do 3.º ano de escolaridade do Ensino Fundamental I, autorizo  a  participação  no Projeto 

Pedagógico visita à OFICINA DO MEL, em Nova Friburgo/RJ, que acontecerá no dia ____ de 
agosto  do corrente ano.                                       

Data 

____/____/______                                                _________________________________ 

                                                                                                Assinatura do(a) Responsável     


