
 

 

Esteio, 11 de maio de 2022.                     

  Comunicado 059/2022. 

 

Estimados pais e/ou responsáveis da Educação Infantil e das turmas 11, 12 e 13: 

Entre os dias 16, 17 e 18 de maio (segunda, terça e quarta-feira), receberemos em 

nosso Colégio novamente, a equipe do Projeto “Vida Marinha”. Desta vez, com a temática 

“Conhecendo a Amazônia”, que consiste em uma significativa apresentação/visitação dentro 

de uma carreta itinerante. Espera-se que ao final da exposição nossos estudantes possam 

refletir sobre as ações do ser humano em relação ao meio ambiente, se reconhecer como 

parte dele e procurar ter atitudes que estejam ao seu alcance para modificar essa realidade.  

 Esta atividade se faz muito importante, uma vez que oportuniza aos nossos 

estudantes uma experiência pedagógica pautada na aula por museus. Em especial, as aulas 

de Ciências, dinamizando o ensino e ensinando-os a valorizar esses ambientes de 

aprendizado. 

O valor do ingresso é de R$ 20,00 por aluno/a. Contudo, a participação não é 

obrigatória. Os/as estudantes que, por ventura, não participarem, realizarão uma atividade 

alternativa em sala de aula.  

 Para a Educação Infantil e turmas 11, 12 e 13 a atividade acontecerá no dia 16 de 

maio (segunda-feira), de acordo com a organização proposta pelo Colégio. Os/as alunos/as 

serão conduzidos/as pelos professores do respectivo período de aula. 

 Para fins de organização, os/as estudantes devem trazer a autorização, abaixo, 

assinada pelos seus responsáveis, assim como o valor do investimento, preferencialmente, 

até o dia 13 de maio (sexta-feira) e entregar diretamente para a professora. Contudo, 

estaremos aceitando autorizações e valores até segunda-feira (16/05). 

______________________________________________________________________                                                                           

 

 

AUTORIZAÇÃO  

Eu,_____________________________________________________________________, 

responsável pelo/a aluno/a _____________________________________ da turma: _____, 

autorizo-o (a) a participar das atividades do Museu Itinerante, desenvolvido pelo Projeto 

“Conhecendo a Amazônia”, nas dependências do Colégio La Salle Esteio. 

Juntamente com a autorização, encaminho o valor de R$ 20,00 para efetuar o pagamento 

do ingresso. 

_____________________________________ 

Assinatura do responsável 


