
“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” (pág.18) 

 

Belo Horizonte, 24 de junho de 2019. 

 

Prezados Pais dos alunos do Fundamental I, 

 

O cinema, como todos sabem, constitui-se em um dos variados modos de expressão cultural              

da sociedade contemporânea. A relação entre cinema e educação, seja no contexto da             

educação escolar ou da educação informal, é parte da própria história do cinema.  

Com o objetivo de proporcionar mais      

conhecimento, considerando-se a variedade de     

saberes apresentados nos filmes, levaremos     

nossos alunos para “viajar” nas aventuras da       

Turma da Mônica, assistindo ao filme “Laços",       

que irá estrear no dia 27 de junho, como um          

belo retrato do espírito dos gibis e como o         

“melhor filme genuinamente infantil feito no      

Brasil”. 

Seguem as informações: 

Filme: Turma da Mônica: Laços  

Local: Cineart -Shopping Cidade  (sala reservada exclusivamente para os alunos). 

Data: 1º/07/19 (2ª feira). 

Horário: 15hs às 17h30 

Valor:R$ 38,00 (incluso ônibus,entrada e pipoca com suco ou refrigerante), a ser pago,             

posteriormente, via boleto. 

 

➔ Observação: Os alunos serão acompanhados pelas professoras, estagiárias e         

assistentes da Comunitária. 

➔ Favor devolver a autorização assinada, impreterivelmente, até o dia 27/06/2019,          

(quinta-feira).  

Atenciosamente, 

 

 

 

Virgínia Gris Ceolin Ana Paula Mendes Soeiro 
Coordenadora Pedagógica e Vice-diretora Assistente Comunitária 



Autorização de Saída-Cinema no Shopping Cidade 

 

Autorizo meu (minha) filho (a)_______________________________do_____ano________     

turma __________ a ir ao Shopping Cidade assistir ao filme “Turma da Mônica: Laços” no               

dia 1º/07/19. 

Assinatura do responsável ___________________________________________________ 

Grau de parentesco__________________________Telefone_________________________ 

Opção de bebida: (   ) Suco       (   ) Refrigerante 
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