
“Aspiramos a cooperar no processo de crescimento e maturação...  
educação integral cristã, e de outros meios que a diversidade de campos  

e situações requeiram de nós.”  NMPE  - p.12   
  

Belo Horizonte, 17 de setembro de  2019.  

Prezados pais/responsáveis pelos alunos da 1ª série do Ensino Médio, 

No intuito de oportunizar novas experiências formativas aos estudantes da 1ª série do EM e abrir                
a estes itinerários interpretativos plurais, buscamos a parceria com a Fazenda de Caná, instituição              
que acolhe dependentes químicos para tratamento e recuperação, dando apoio individual e            
familiar. Em uma abordagem transdisciplinar, trataremos de temas de grande relevância no âmbito             
do Ensino Religioso, da Biologia, da Química e da Geografia.  

Objetivos: 

- Criar uma conscientização nos alunos a respeito de uma cultura antidrogas, ao focar no              
problema de forma didática e contínua.  

- Fazer com que o aluno receba informações suficientes para que esteja consciente das             
consequências e, acima de tudo, para que ele saiba dizer “NÃO ÀS DROGAS”.  

- Levar um pouco de carinho e solidariedade às pessoas que estão em processo de              
recuperação da dependência química. 

- Estender o nosso olhar para o trabalho que é desenvolvido na fazenda, voltado para a               
sustentabilidade. 

 
Os alunos serão divididos em grupos e, além de conhecerem sobre os trabalhos de recuperação               
das drogas, desenvolverão roteiros temáticos relacionados ao meio ambiente. 
 
Como gesto concreto de solidariedade, os alunos são convidados a doar materiais de higiene              
pessoal e/ou de limpeza para instituição. Também deverão levar lanches para ser compartilhado             
entre os colegas da sala. 
 
     Data: 23/09/2019 (2ª feira)                            Horário: Saída - 7h30  e Retorno Previsto: 12h30  

 

Investimento: 23,00 (vinte e três reais), para o transporte, Posteriormente será enviado boleto. 

 

Favor devolver a autorização assinada IMPRETERIVELMENTE até o dia 20/09/19 (sexta-feira). 

 

Atenciosamente,  

Helen Cristina Paes Ana Paula Mendes Soeiro 
Coordenadora Pedagógica Assistente Comunitária 
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_____________________________________________________________________________ 
Autorização 

 

Autorizo meu (minha) filho (a) ______________________________________Série__________ 

A participar da visita à “Fazenda Caná“, que será realizada no dia 23/09/19. 

Assinatura do responsável _______________________________________________________ 

Grau de parentesco_____________________________Telefone_________________________ 
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