
 

“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, 07 de fevereiro de 2020.  

Prezados pais dos alunos dos Anos Finais (6ºao 9º) e Médio,  

As competências relacionadas à apropriação de conhecimentos na área de Ciências da Natureza             
contempladas na Base Nacional Comum Curricular (BNCC), composta pelas disciplinas de Ciências,            
Biologia, Física e Química e suas interações ou desdobramentos devem estimular o interesse e a               
curiosidade científica dos alunos, possibilitando definir problemas, levantar hipóteses, analisar e           
apresentar resultados.  

Sendo assim, as aulas práticas em nossos laboratórios visam o desenvolvimento dessas            
competências e habilidades com o objetivo de melhorar a qualidade de vida dos seres vivos no meio                 
socioambiental.  

Conforme indicado na lista de material para 2020,a partir do dia 10/02, as apostilas estarão               
disponíveis na comunitária para os alunos adquirirem-nas, uma vez que as aulas práticas do              
laboratório iniciarão na próxima semana.  

É necessária a autorização dos senhores para que o boleto referente ao custo da apostila, que será                 
de R$25,00 (vinte e cinco reais) seja gerado na tesouraria e encaminhado aos senhores via               
aluno(a). O aluno só poderá retirar o material na comunitária se tiver a autorização.  

Lembramos ainda da importância do jaleco em todas as aulas no laboratório.  

Contamos com o apoio dos senhores e pontualidade de todos os alunos.  

 

Atenciosamente,  

  

 
 

        Helen Cristina Paes                    Virginia Gris Ceolin                     Sérgio Martins 
Coord. Pedagógica                       Vice-diretora                                Diretor 



 
Confirmação do Recebimento da Circular sobre a aquisição da Apostila Laboratório dos  Anos 

Finais (6ºao 9º) e Médio 

Estou ciente do conteúdo da circular, enviada no dia 07/02, sobre as aulas práticas no laboratório.                
Autorizo a aquisição da apostila para que o boleto de pagamento no valor de R$25,00 (vinte e cinco                  
reais) seja gerado. Favor devolver assinado até o dia 10/02, segunda-feira, na comunitária.  

Nome do Aluno: __________________________________________ Ano/Série: _______________  

Parentesco: 
_______________________________________________________________________  

Assinatura do responsável: _______________________________________________ Data: ____/____/20  

 

_________________________________________________________________________________ 

 

 


