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João Pessoa, 02 de fevereiro de 2018. 
 

 
Aula de Campo à Fábrica da Jeep 

 
                        A globalização é uma temática bastante discutida na Geografia. Portanto, com o 
intuito de aproximar a teoria à prática, as 2as séries do Ensino Médio terão a oportunidade de 
conhecer a maior montadora de carros da América Latina, a Jeep, uma empresa multinacional, no 
município de Goiana (PE). A fábrica da Jeep proporciona às escolas a oportunidade de conhecer 
suas instalações e funcionamento dos setores de produção, desde os cortes até a finalização do 
carro.    
                      Estamos convidando, assim, todos os alunos das 2as séries à participarem desta aula 
de campo.  
                      Para a concretização da mesma precisaremos antecipadamente a confirmação de 
sua presença, para definirmos o dia e o horário da visita. Pois, são normas da empresa, e, uma vez 
confirmados os nomes dos visitantes, não poderemos fazer alterações. Os alunos serão 
acompanhados pelos professores de Geografia, coordenadores e supervisora. 
                     Seguem alguns dados sobre a aula de campo: 
 
Data: a ser definida posteriormente pela Fábrica da Jeep, de acordo com a possibilidade deles. 
Horário de saída: dependendo da Jeep (tarde) 
Traje: fardamento da escola (exigência da empresa) 
Valor: R$ 50,00 (cinquenta reais) 
Data para o pagamento: até 09/02/2018 
Entregar, impreterivelmente, junto com o pagamento, a xerox da identidade. 
 
Obs. Após a confirmação de todos, enviaremos um novo comunicado da aula de campo com a 
data, horário e outras informações. 
 
                Pedimos que nos enviem o quanto antes a confirmação e o pagamento da viagem 
garantindo, desta forma, a vaga de seu (a) filho (a). 
               Certa de sua compreensão, atenciosamente, agradece. 
              

   A Supervisão 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Devolver a confirmação abaixo preenchida e assinada. 

 

Recebi a circular 007/18 referente à aula de campo à Fábrica da Jeep (Goiana/PE) e faço a seguinte 

escolha: 

(    ) Irei participar da Aula de Campo          (    ) Não irei participar da Aula de Campo 
  
 
João Pessoa, _____ de ___________________ de 2018.  
 
 

Tel. para contato (responsável): ___________________________________________  

Tel. para contato (aluno): ________________________________________________  

RG ou Certidão de Nascimento do aluno: ___________________________________ 

Assinatura do pai ou responsável: _________________________________________  

____________________________  


