
 

// 
“Consideramos a escola, em suas variadas realizações, forma privilegiada de educação integral.  

Isto, por sua estrutura, especialmente apta para colocar a cultura ao alcance de todos 
 e proporcionar sua assimilação progressiva e crítica.” 

Nosso Modo Próprio de Educar – “Filhas de Jesus” (pag.18) 
 

Belo Horizonte, 17 de abril de  2019.  

Prezados pais/responsáveis pelos alunos do 2º ano do Ensino Médio, 

Do meio de produção tradicional às Startups – uma nova roupagem para a produção agrícola 
A proposta de atividade tem como referencial a prática pedagógica e a interdisciplinaridade  entre os               
conteúdos de Geografia, Biologia, Química, Língua Portuguesa, Redação e Ensino Religioso. A fim de              
promover a imersão dos alunos no mundo rural, faremos uma visita técnica para que eles possam perceber                 
as contradições e evoluções, reconhecendo  a interação entre os diversos campos do conhecimento. 
 
A visita será dividida em dois momentos: o Assentamento Pastorinhas, que está localizado no município               
de Brumadinho, região metropolitana de Belo Horizonte, onde o sistema de cultivo predominante é o               
agroecológico, sem uso de venenos. 
 
Os alunos, através da visita guiada pelos próprios produtores, poderão conhecer meios de produção              
simples, mas que possuem tecnologias inovadoras e eficientes em consonância com o meio ambiente. Em               
seguida, visitarão a Primeira Fazenda Urbana da América Latina com cultivo de hortaliças aquapônicas em               
consórcio com a criação de peixes, a Be Green Farm Boulevard, uma startup mineira que vem inovando                 
nas técnicas de produção e na relação entre a sustentabilidade e o consumismo.  
 
Locais: Assentamento da Pastorinhas-Brumadinho/MG e Be Green Farm - Shopping Boulevard 

Data: 02/05/2019 (5ª feira)    Horário: 7h às 18h  

Investimento: 126,00(Cento e vinte e seis reais), incluso ônibus, almoço, entrada no Assentamento e              

Entrada no Be Green. 

Favor devolver a autorização assinada IMPRETERIVELMENTE até o dia 23/04/18 (quinta-feira). 

Atenciosamente,  

 

Helen Cristina Paes Ana Paula Mendes Soeiro 
Coordenadora Pedagógica Assistente Comunitária 

 

_____________________________________________________________________________ 
Autorização 

 

Autorizo meu (minha) filho (a) ______________________________________Série__________ 

A participar da visita ao “Assentamento das Pastorinhas“,que será realizada no dia 02/05/19. 

Assinatura do responsável _______________________________________________________ 

Grau de parentesco_____________________________Telefone_________________________ 

 
 
 


