
 

Comunicado 073/2022. 

Esteio, 13 de junho de 2022. 
 

Estimados pais e/ou responsáveis da 2ª série do Ensino Médio: 

Informamos que, com o propósito de propiciar aos nossos estudantes sempre mais 

conhecimento, aprendizado e práticas pedagógicas diferenciadas, os alunos da 2ª série do 

Ensino Médio realizarão no dia 06 de julho (quarta-feira), uma saída de estudos, visando 

promover a importância deste contexto histórico para o Estado do Rio Grande do Sul. 

O projeto interdisciplinar “Museu Militar: explorando a história e suas relações”, com 

destino ao Museu Militar, em Porto Alegre, tem o objetivo de abordar aspectos históricos, 

geográficos, sociais e econômicos. Para tanto, os alunos analisarão o espaço do museu e 

irão produzir um relatório de campo, destacando: objeto da pesquisa de campo, material 

fotográfico ou icnográfico, descrever o local (descrição, características físicas, arquitetônicas 

etc), dados gerais (criação, idealizador, objetivo, curiosidades) e inventário do acervo. 

O investimento para essa saída de estudos é apenas o transporte, que será 

organizado pelo Colégio através de boleto bancário, no valor de R$ 35,00. Cada estudante 

poderá organizar seu lanche para levar. O pagamento deverá ser realizado via boleto, 

através do Portal do Aluno até o dia 30/06. 

O horário de saída do Colégio La Salle Esteio está programado para às 14h e o 

retorno do local está previsto para às 17h. Acompanharão os alunos, a professora Fabiane 

Meirelles da disciplina de Geografia e o professor Lorran Pizzato da disciplina de História. 

A Avaliação dessa saída de estudos será processual, através de observação do 

Museu, bem como anotações de estudo de campo e como resultado final um relatório de 

campo pré-determinado em aula. 

Os alunos deverão vir uniformizados e trazer Documento de Identidade com foto. 

Aos interessados, solicitamos que preencham a autorização, abaixo, e entreguem 

para a Auxiliar Pedagógica (Alice Jacob), até o dia 02/07/22 (segunda-feira).   

  

Atenciosamente,  

Equipe Pedagógica. 
    -----------------------------------------------------(destacar)--------------------------------------------------------------- 

 
AUTORIZAÇÃO 

Autorizo meu(minha) filho(a)__________________________________, da turma 

201, a acompanhar sua turma e professores, dia 06/07/22, quarta-feira, no horário das 15h 

às 17h30, na saída de estudos, em Porto Alegre, para conhecimento do Museu Militar. 

Nº do documento de identidade: ________________________________________ 

Assinatura do Responsável: ___________________________________________ 

***Esta autorização deve ser entregue para a Auxiliar Pedagógica (Alice Jacob) até o 

dia 02/07/22. 


