Comunicado 91/2019
Assunto: Projeto: Práticas na Cidade Lesp – Curso de Língua Espanhola
Turmas: 7º ano do Ensino Fundamental II e 2º ano do Ensino Médio

Guarulhos, 20 de maio de 2019.
Srs. Pais e Responsáveis,
Diante da necessidade de incluirmos nossos alunos do Lesp dentro da cultura atual de
inclusão dos novos saberes, buscando meios e instrumentos diversos a fim de motivar-lhes um
maior contato com a realidade que nos cerca, produzindo assim uma aprendizagem mais efetiva,
e também pela necessidade de incluir todos os locais possíveis como espaço de aprendizagem,
especialmente dentro do nosso município, se faz necessário que os levemos para fora das
paredes da escola, bem como lhes apresentemos outros meios de apropriação de
conhecimentos, permitindo-lhes uma efetiva interação entre a escola e a cidade em que
vivemos. Será satisfatório se nossos alunos se envolverem nas propostas e realizarem as
atividades com prazer e alegria, ampliando assim seu conhecimento da cidade, possibilitando
novas aprendizagens e explorando ao máximo tudo o que pudermos nesses momentos.
As visitas serão efetivadas em datas pré-estabelecidas, no horário especifico de cada
turma e no entorno do colégio. Mediante apresentação de autorização dos responsáveis. Assim,
justifica-se esse projeto.
Data: 23 de Maio (quinta-feira).
Horário de saída do Colégio: 15:10 horas
Horário de retorno: 16 horas (aproximadamente).
Turma: 7º ano
Data: 23 de Maio (quinta-feira).
Horário de saída do Colégio: 17:10 horas
Horário de retorno: 18 horas (aproximadamente).
Turma: 2º E.M
Caso concordem que seu/sua filho/a participe das aulas práticas ao ternos da escola Colégio Novo
Rumo, preencham a autorização abaixo e enviem à secretaria, via classApp até o dia 23/05 (quinta-feira),
impreterivelmente, pois precisamos da resposta para confirmar ou cancelar as aulas prácticas.
Participem!
Atenciosamente,
Equipe do CNR.

------------------------------------------------------------------------------------------------------Autorização
Autorizo meu/minha filho/a _____________________________________________ do _____ ano do
E.___ a participar das aulas práticas ao entorno da escola, no período de aula do curso de Espanhol no dia
23 de maio (quinta-feira), das 15:10 horas às 16 horas (Turma: 7º ano) e das 17: 10 horas às 18 horas
(Turma: 2º E.M), juntamente com a Professora Eva Andrade.
Guarulhos, ____ de _____________ de 2019.
_________________________________
Nome do responsável

___________________________________
Assinatura do responsável

