Senhor (a) Responsável,
O Clube de Geografia e História do Centro Educacional de Niterói (GeoHCEN) foi escolhido, em 2017,
pelo Rotary Club de Icaraí, como escola polo do projeto Sentinelas do Mar. O projeto é subsidiado pelo
Rotary Clube de Scotts Valley (EUA), além de outras entidades internacionais. Em 2017 realizamos nossa
primeira atividade na praia de Adão, em Jurujuba.
O projeto pretende transformar nossos alunos em guardiões ativos das bacias hidrográficas de suas
regiões, com foco na poluição de plásticos no mar, analisando as fontes dos detritos, propondo ideias e
liderando a implementação de soluções no espaço escolar e em suas próprias comunidades. Além disso, pode
contribuir para um ambiente mais saudável, para uma maior conscientização e responsabilidade sobre
nossos resíduos sólidos. E tem mais: conhecer lindas praias pouco conhecidas localizadas na entrada da Baía
de Guanabara, enfim, cuidar do que a gente gosta.
Para darmos continuidade ao projeto, estamos convidando a todos os membros da comunidade
escolar do CEN: alunos, pais, familiares, professores e funcionários para realizarmos a segunda fase do
projeto, voltando ao local onde iniciamos o projeto, fazendo uma LIMPEZA DE PRAIA EM JURUJUBA - PRAIA
DE ADÃO, no próximo dia 16/09, domingo, das 8h30 às 11h30.
ORIENTAÇÕES E OBSERVAÇÕES:
É IMPORTANTE:
. levar sua luva, preferencialmente de material reciclável (também levaremos algumas), e uma sacola
(preferencialmente de material reciclável) para a coleta;
. ir de roupa leve , com os pés protegidos;
. levar um lanche e água (de preferência em garrafa pessoal para evitarmos as garrafas plásticas
descartáveis);
ATENÇÃO EM RELAÇÃO A RESPONSABILIDADE, NO LOCAL, SOBRE OS ALUNOS E ALUNAS:
a) ALUNOS ATÉ O 3º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL deverão estar acompanhados de um adulto
responsável.
b) ALUNOS DO 4º ANO E 5° ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DEVERÃO ENTREGAR SUA AUTORIZAÇÃO até
o dia 14/09 (pela agenda) e poderão ficar com os professores e funcionários;
c) ALUNOS DO 6º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL ATÉ O ENSINO MÉDIO deverão entregar a autorização
na coordenação até o dia 14/09.
d) AS AUTORIZAÇÕES PODERÃO SER ENVIADAS, pelos responsáveis, alternativamente, pelos e-mails
geohcen@gmail.com ou nelsonlolonel@centrinho.g12.br , que poderão ser usados para esclarecer dúvidas.
e) LINK PARA A FICHA DE AUTORIZAÇÃO:
https://drive.google.com/open?id=1O_PDYCJRIMSoxQtRljxzpWYZMFSp-XRP
INFORMAÇÕES IMPORTANTES:
DATA: 16/09 – DOMINGO
LOCAL E HORÁRIO DE ENCONTRO: 8 h – Concentração: PRAIA DE JURUJUBA, em frente ao ponto final do
ônibus 33.
LOCAL E HORÁRIO DA ATIVIDADE: DAS 8H30 ÀS 11H30. Às 8h30 iremos do ponto de encontro para a Praia
de Adão.

