
Belo Horizonte, 20 de  setembro de 2019. 

 

Prezados Pais dos alunos do 2º ano A Fundamental I, 

 

Buscando vivenciar novas experiências, as turmas do 2º        

ano realizarão um trabalho de campo no Restaurante        

Fazenda Paladino, situado à Av. Gildo Macedo Lacerda        

300, Braúnas, Pampulha - BH/MG.  

O trabalho tem como objetivo enriquecer os conteúdos        

estudados nas aulas de Ciências, História e Geografia, por meio do contato prazeroso com a               

natureza, possibilitando aos educandos a troca de informações e experiências sobre a            

importância da preservação da biodiversidade vegetal e animal para a sobrevivência           

humana. Temos como objetivo também, desenvolver atitudes que promovam a          

sustentabilidade, levando-se em conta os conteúdos em estudo, o mundo em que vivemos e              

a relação que estabelecemos com a natureza. 

No Restaurante Fazenda Paladino as crianças poderão conhecer a vegetação de cerrado            

com espécies nativas e exóticas, além de uma grande variedade de animais.  

Seguem as informações:  

Local: Restaurante Fazenda Paladino 

Data: 02/10/19 (4ª feira). 

Horário: 8h30 às 11h 

Valor:R$ 78,00 (incluso transporte e lanche (pão de queijo, pipoca,fruta, suco e água) 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 26/09/2019,          

(quinta-feira).  

Atenciosamente, 

 

 

 

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



 

Autorização de Saída-Restaurante Fazenda Paladino 

Autorizo meu (minha) filho (a)_______________________________ do_____ano________      

turma  __________ a ir ao Restaurante Fazenda Paladino dia 01/10/19. 

Assinatura do responsável ___________________________________________________ 

Grau de parentesco__________________________Telefone_________________________ 

 
_________________________________________________________________________ 
 
 
 
Autorização de Saída-Restaurante Fazenda Paladino 

Autorizo meu (minha) filho (a)_______________________________ do_____ano________      

turma  __________ a ir ao Restaurante Fazenda Paladino dia 01/10/19. 

Assinatura do responsável ___________________________________________________ 

Grau de parentesco__________________________Telefone_________________________ 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Autorização de Saída-Restaurante Fazenda Paladino 

Autorizo meu (minha) filho (a)_______________________________ do_____ano________      

turma  __________ a ir ao Restaurante Fazenda Paladino dia 01/10/19. 

Assinatura do responsável ___________________________________________________ 

Grau de parentesco__________________________Telefone_________________________ 

 
_______________________________________________________________________ 
 
 
Autorização de Saída-Restaurante Fazenda Paladino 

Autorizo meu (minha) filho (a)_______________________________ do_____ano________      

turma  __________ a ir ao Restaurante Fazenda Paladino dia 01/10/19. 

Assinatura do responsável ___________________________________________________ 

Grau de parentesco__________________________Telefone_________________________ 



Belo Horizonte, 20 de  setembro de 2019. 

 

Prezados Pais dos alunos do 2º ano B Fundamental I, 

 

Buscando vivenciar novas experiências, as turmas do 2º        

ano realizarão um trabalho de campo no Restaurante        

Fazenda Paladino, situado à Av. Gildo Macedo Lacerda        

300, Braúnas, Pampulha - BH/MG.  

O trabalho tem como objetivo enriquecer os conteúdos        

estudados nas aulas de Ciências, História e Geografia, através do contato prazeroso com a              

natureza, possibilitar aos educandos a troca de informações e experiências sobre a            

importância da preservação da biodiversidade vegetal e animal para a sobrevivência           

humana, além de desenvolver atitudes que promovam a sustentabilidade, levando-se em           

conta os conteúdos em estudo, o mundo em que vivemos e a relação que estabelecemos               

com a natureza. 

No Restaurante Paladino as crianças poderão conhecer a vegetação de cerrado com            

espécies nativas e exóticas, além de uma grande variedade de animais.  

Seguem as informações:  

Local: Restaurante Fazenda Paladino 

Data: 01/10/19 (3ª feira). 

Horário: 14h às 16h30 

Valor:R$ 78,00 (incluso transporte e lanche(pão de queijo, pipoca,fruta, suco e água) 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 26/09/2019,          

(quinta-feira).  

Atenciosamente, 

 

 

 

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



 

Autorização de Saída-Restaurante Fazenda Paladino 

Autorizo meu (minha) filho (a)_______________________________ do_____ano________      

turma  __________ a ir ao Restaurante Fazenda Paladino dia 01/10/19. 

Assinatura do responsável ___________________________________________________ 

Grau de parentesco__________________________Telefone_________________________ 

 
_________________________________________________________________________ 
 
Autorização de Saída-Restaurante Fazenda Paladino 

Autorizo meu (minha) filho (a)_______________________________ do_____ano________      

turma  __________ a ir ao Restaurante Fazenda Paladino dia 01/10/19. 

Assinatura do responsável ___________________________________________________ 

Grau de parentesco__________________________Telefone_________________________ 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Autorização de Saída-Restaurante Fazenda Paladino 

Autorizo meu (minha) filho (a)_______________________________ do_____ano________      

turma  __________ a ir ao Restaurante Fazenda Paladino dia 01/10/19. 

Assinatura do responsável ___________________________________________________ 

Grau de parentesco__________________________Telefone_________________________ 

 
_______________________________________________________________________ 
 
Autorização de Saída-Restaurante Fazenda Paladino 

Autorizo meu (minha) filho (a)_______________________________ do_____ano________      

turma  __________ a ir ao Restaurante Fazenda Paladino dia 01/10/19. 

Assinatura do responsável ___________________________________________________ 

Grau de parentesco__________________________Telefone_________________________ 

 


