
 
 
 
 

Esteio, 05 de julho de 2018. 

Comunicado 028/2018. 

Prezados pais e/ou responsáveis! 
 
 Os alunos da 3° série do Ensino Médio realizarão uma Saída de 
Estudos para a Casa de Cultura Mário Quintana e para o Museu Militar do 
Comando do Sul, em Porto Alegre, no próximo dia 12 de julho, quinta-feira. 
 A proposta tem por objetivo aproximar o educando da realidade, visto 
que o contato com o acervo do Museu e a história proporciona uma maior 
compreensão de uma época distante da atual estudada pelos alunos.  

O projeto será integrado entre as disciplinas de Geografia, História e 
Literatura, com os conteúdos já trabalhados em sala de aula. Importante 
ressaltar que primeiramente foram trabalhados em sala de aula os conceitos 
básicos, tanto de História como de Geografia. 

Ao término da atividade, conforme orientação dos professores, os 
alunos deverão apresentar um Relatório da Saída de Campo. Os alunos, que 
por ventura não possam participar será encaminhada uma pesquisa 
bibliográfica, definida pelos professores. 
 A saída do Colégio será às 7h45min e o retorno está previsto para as 
17h. 
          Todos os alunos deverão estar uniformizados e trazer documento de 
identidade com foto. 
 O investimento por aluno para essa saída de estudos é de R$ 
54,00. Neste valor está incluso o valor do ingresso à Casa de Cultura Mário 
Quintana, o almoço no Restaurante D´Torres (Buffet livre com uma carne e 
uma bebida) e o transporte. 
 
        Importante: Entregar a autorização com o pagamento, diretamente na 
secretaria escolar, até o dia 09 de julho, segunda-feira (impreterivelmente). A 
saída acontecerá com no mínimo 10 participantes. 
           

---------------------------------------------(destacar)----------------------------------------------------- 
 

AUTORIZAÇÃO 
 
Autorizo meu(minha) filho(a)____________________________________________ 
_________________________________da turma______, a participar da Saída de 
Estudos para a Casa de Cultura Mário Quintana e o Museu Militar do Comando do Sul, 
em Porto Alegre, no próximo dia 12 de julho, quinta-feira. 
 
_______________________                _____________________________________ 
              Data                                                      Assinatura do responsável 


