
 
 

                                                    Através de seu trabalho educativo, a Congregação deseja colaborar na 
formação de cristãos, empenhados em cooperar com Deus em sua ação criadora e que contribuam  

para melhorar as relações homem-natureza. NMPE - 72 
 
 
 

Comunicado 33/2019 
  
Senhores pais ou responsáveis, 
  
Os trabalhos de campo são as melhores alternativas para que os estudantes possam associar os conhecimentos                
adquiridos em sala de aula, com a realidade. Além do estudo do meio, favorece também as habilidades relacionais,                  
as atividades de vivência prática e em grupo. 
Considerando a importância dos trabalhos de campo e os benefícios que proporcionam à aprendizagem efetiva,               
informamos que os alunos do 6º ao 9º ano visitarão o Centro de Educação e Referência Ambiental - Fazenda                   
Estalagem Lazer, localizada na cidade de Carandaí. Acreditando em uma educação motivadora, ligada à realidade e                
vivências dos nossos estudantes, serão criados programas pedagógicos para atendimento aos mesmos,            
proporcionando conhecimento e habilidades que complementam as práticas pedagógicas e o aprendizado em um              
espaço diferenciado, valorizando o conhecimento efetivo e a integração entre as áreas de conhecimento.  
As datas das saídas serão as seguintes: 
22/05 (quarta-feira) - 9º ano 
23/05 (quinta-feira) - 7º ano 
29/05 (quarta-feira) - 8º ano 
30/05 (quinta-feira) - 6º ano 
  
Sairemos da Obra São José Operário às 7h20 e retornaremos às 19h.  
Os estudantes devem levar garrafinha de água, protetor solar, chapéu ou boné, uniforme completo (inclusive               
tênis). Sugerimos também levar um agasalho.  Será oferecido no local:  café da manhã,  almoço e lanche da tarde. 
O investimento total no trabalho de campo fica em torno de R$120,00. No entanto, a SEIAS assumirá parte desse                   
valor. Contamos com a contribuição de vocês, famílias, com a quantia de R$44,00 (quarenta e quatro reais) para                  
colaborar nas despesas com o transporte.  
Os estudantes serão devidamente acompanhados por educadores da Obra, além de monitores disponibilizados na              
Fazenda Estalagem Lazer.  
ATENÇÃO: O estudante deverá trazer a autorização do responsável até quinta-feira, dia 09/05/19, para              
geração do boleto referente ao pagamento do transporte. O boleto será enviado posteriormente. 
  
Atenciosamente, 
 

Equipe São José Operário  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

AUTORIZAÇÃO PARTICIPAÇÃO EM TRABALHO DE CAMPO  
  
Autorizo o(a) aluno(a) _______________________________________________, do ______ ano, turma _____, a          

participar da ida à Estalagem Fazenda Lazer que ocorrerá no dia _______. Estou ciente de que o aluno sairá da                    

Obra Social São José Operário às 7h20 e retornará à Obra às 19h. 

  

Nome do responsável: ______________________________________ 

Assinatura do responsável: ___________________________________ 

Telefones de contato: _______________________________________ 

e-mail: ___________________________________________________ 

Data: _____/05/2019. 

  


