
 

 

                                                      
 
 

São José – SC, 18/09/2014 
 
 

Circular 029/2014 
Ref.: Saída de Estudo – Visita EcoVila – Agreco (Associação dos Agricultores Ecológica das Encostas da 

Serra Geral) 
 

Senhores Pais e/ou Responsáveis, 

                Na maioria dos campos de atividades, a melhor maneira de aprender é fazendo. “Os livros, revistas, aulas teóricas e 

conferências fornecem uma sólida base, porém assimilamos verdadeiramente os conhecimentos quando colocamos em prática 

as teorias. Uma das etapas da maior importância do método científico é a experimentação. Quando realizamos um projeto 

científico, observamos, experimentamos, investigamos, especulamos e comprovamos a validade de nossas hipóteses, 

mediante mais experimentos.”  

              A melhor vantagem que podemos obter pela realização de um projeto científico é a melhor compreensão do tema de 

estudo. Neste 2º semestre, os(as) educando(as) estão preparando seu trabalho científico que será apresentado na V FECIC, 

Feira Científica e Cultural, cuja temática central é “Qualidade de Vida e Meio Ambiente” e o subtema do 8º Ano matutino é 

“Movimento corporal consciente, uma necessidade”. 

 Sendo assim, confirmamos a saída de estudo ao Município de Santa Rosa de Lima, onde teremos acesso a uma 

comunidade que cultiva seu próprio alimento vegetal e animal, sem utilização de produtos químicos. Conheceremos também 

alguns projetos da Ecovila (comunidade de pessoas, que buscam integrar um ambiente social assegurador com um estilo de 

vida de baixo impacto ecológico) e a Agreco.  

          Seguem abaixo as orientações finais: 

Data: 23/09/2014 (terça-feira) 

Horário: Saída do Colégio às 6h30min Previsão de retorno no Colégio: às 18h30min  

Obs.: A empresa de ônibus Alexandre Turismo, possui um seguro, o qual inclui também situações de emergências 

médicas, monitoramento do veículo (localização) e controle de velocidade. Fizemos a seleção da melhor rota, seguindo as 
orientações da empresa. 

      Traje: uniforme do Colégio  

      Os(as) educandos(as) serão acompanhados(as) pelo Educador Regente Glauber, pela Coordenadora Pedagógica 
Rosângela e pelo Assistente de Direção Marcos. 

Está incluído na proposta da saída de estudo: 

 Transporte e almoço com suco (alimentação orgânica). Os educandos(as) precisarão levar lanche da manhã e da 
tarde (em embalagem descartável). Poderão comprar produtos produzidos na Colônia: mel, geleias, molhos de 
tomate, açúcar mascavo, melado, entre outros. 

 

                       Custo: R$ 55,00 por educando(a), podendo ser pago até o dia 22/09/2014. 

 

              O educando(a) deverá levar carteira de identidade, caso possua. Se não possuir, levar uma cópia da certidão 
de nascimento. Como em comunicado anterior já encaminhamos a autorização, necessitamos que preencham apenas 
as informações abaixo. 

                             A Coordenação 

 

--------------------- Favor preencher uma das alternativas abaixo e devolver até o dia 22/09/2014 (segunda-feira): ---------------------- 

Instituição: Colégio Paulo Freire – Bairro Kobrasol – São José – SC 

Saída de Estudo ao Município de Santa Rosa de Lima - SC 

Nome do educando:_____________________________________________________________________________________ 

Número da carteira de identidade ou certidão de nascimento:__________________________________________________ 

Turma: 81 – 8º Ano matutino 

                                                                                                                                     São José, _____/_____/2014 

                                                                                                                  _________________________________________ 

                                                                                                                                       Assinatura do(a) Responsável 

                                                                                                                                   

 


