
 
Comunicado 58/2019  

 
“Ajudamos as pessoas a desenvolver a consciência comunitária, a descobrir o valor e as exigências 

do viver e trabalhar com outros, cultivando especialmente algumas atitudes e experiências.”  
Nosso Modo Próprio de Educar, 83.  

Senhores pais ou responsáveis, 

 

De acordo com o calendário escolar, informamos que no dia 31/08 será sábado letivo. 

Neste dia o horário será de 7h20 às 11h50 dividido em momentos: 

7h20 às 9h - Provão 

9h às 9h30 - Intervalo para o lanche 

9h30 às 11h50 - Mostra Cultural. 

Para a culminância do trabalho realizado na Fazenda Estalagem, os alunos realizarão a             
Mostra Cultural com o objetivo de aliar o conhecimento científico, às artes e a matemática               
em benefício da vida e do meio ambiente. A Mostra Cultural consiste em um trabalho               
interdisciplinar em busca da construção de uma visão ampla e científica da realidade, com              
a participação dos alunos dos 6º ao 9º anos. As atividades desenvolvidas com os alunos               
priorizam o reconhecimento de seu contexto sociocultural, , incentivando a cidadania, a            
criatividade e a criticidade, visando os benefícios da pesquisa científica na diminuição dos             
impactos ambientais, na qualidade de vida, nas relações econômicas e na tecnologia. 

 
Contamos com a presença de todos no sábado, 31/08 às 9h30. Ela é fundamental              
para o sucesso de nosso evento! 
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