
 
 

                                                    A atenção dada desde o início pelas Filhas de Jesus, à educação integral da 
pessoa, revela dentro da simplicidade de suas manifestações tradicionais uma concepção educativa que 

ultrapassa o mero cultivo intelectual. NMPE - 79 
 
 

Comunicado 63/2019 
Belo Horizonte, 08 de outubro de 2019. 

Senhores pais ou responsáveis, 

Por mais simples que uma saída de estudo do meio seja, não importa sua duração ou distância,                 
se for bem planejada, no mínimo ela estará oferecendo integração, independência, organização,            
sociabilização, conhecimento, além da vivência. 
Buscamos promover uma vivência em aulas de campo na forma de excursão como uma              
forma de mediação pedagógica no intuito de contribuir no desenvolvimento cultural,social e            
intelectual do aluno. 
Acreditamos que excursões pedagógicas propiciam aos alunos uma conexão da teoria com a             
prática educacional em prol de um melhor aperfeiçoamento para a construção do conhecimento,             
elas permitem uma interação entre os conteúdos aprendidos em sala de aula, sendo assim              
informamos que os alunos do 8º e 9º ano  assistirão a uma sessão de  cinema no Pampulha Mall. 
 
Data da saída: 23/10 (quarta-feira) - 8º ano e 9º ano 
Sairemos da Obra São José Operário às 7h20 e retornaremos às 11h50.  
Será oferecido no local:  pipoca e refrigerante. 
 
O investimento total no trabalho de campo fica em torno de R$55,00. No entanto, a SEIAS                
assumirá parte desse valor. Contamos com a contribuição de vocês, famílias, com a quantia de               
R$26,00 (vinte e seis reais) para colaborar nas despesas com o transporte e ingresso para o                
cinema 
Os estudantes serão devidamente acompanhados por educadores da Obra,. 
 
ATENÇÃO: O estudante deverá trazer a autorização do responsável impreterivelmente até           
quinta-feira, dia 10/10/19, para geração do boleto referente ao pagamento. O boleto será enviado              
posteriormente com vencimento para o dia 18/10. Não receberemos autorizações depois do prazo             
estipulado. 
  
Atenciosamente, 
 

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

AUTORIZAÇÃO PARTICIPAÇÃO EM TRABALHO DE CAMPO  
  
Eu ________________________________________________________________, autorizo o(a) aluno(a)     

_______________________________________________, do ______ ano, turma _____, a participar da         

ida ao cinema que ocorrerá no dia 23/10/19. Estou ciente de que o aluno sairá da Obra Social São José                    

Operário às 7h20 e retornará à Obra às 11h50min. 

 
Assinatura do responsável: ___________________________________ Telefones de contato: _________ 

E-mail: ___________________________________________________ Data: _____/10/2019. 

  


