
 
 

Porto Alegre, 20 de maio de 2022. 

     COMUNICADO Nº 38/2022 

Assunto: Trabalho interdisciplinar 6º e 7º anos EF2 + alunos do Ensino Médio que se inscreveram no projeto. 

 

Senhores Pais, 

(6º e 7º anos EF2 + alunos do Ensino Médio que se inscreveram no projeto) 

Como trabalho interdisciplinar – Ciências da Natureza e Matemática, alunos do Ensino Fundamental e 

Médio se envolveram na elaboração de uma horta e jardim nas dependências do Colégio. 

Durante o 1º bimestre os alunos se dedicaram na elaboração do projeto, fizeram o planejamento, 

orçamentos e tudo mais que pudesse ser necessário para a construção da horta ou jardim. 

No 2º bimestre, está prevista a realização da prática desse projeto sob supervisão dos professores e 

profissional qualificado. Além de aula especializada, os alunos terão um momento inicial no contraturno 

(exceto 6º ano, turma da tarde).  

No dia 25 de maio, os alunos deverão estar no Colégio no turno da tarde de acordo com a escala abaixo: 

 13:30: EF6MA e EM1MA 

 14:30: EF6TA e EM2MA (os alunos do 6º ano terão o horário cedido pelo professor Miquéias 

(de Geografia) 

 15:30: EF7MA e EM3MA 

 O tempo máximo disponibilizado, para essa primeira etapa do cultivo, será de 1 hora a partir do início 

estabelecido para cada turma. Cada grupo deverá levar os materiais propostos em seu projeto, principalmente 

as sementes ou mudas. Aquele aluno que tiver acesso, na sua casa, à terra e puder separar uma porção, será 

de grande valia, tendo em vista que a terra comprada em agropecuárias apresenta menor qualidade. 

 Importantíssimo: cada componente do grupo deverá levar material para anotações - os registros farão parte 

do trabalho avaliativo do 2º bimestre. 

Agradecemos a sua atenção e envolvimento e nos colocamos à disposição em caso de dúvidas. 

 

Atenciosamente 

                                                                

                                                                                                

                                                                                               Luizelia Pinzon Alva  

                                                                                                                                   Diretora 

 

....................................................................................................................................................................... 

AUTORIZAÇÃO PARA PRÁTICA NO CONTRATURNO DO DIA 25 DE MAIO 

Autorização deverá ser entregue ao Orientador Educacional 

 

Aluno:___________________________________________________________________Turma: ______ 

Eu, ___________________________________________________________________, responsável pelo 

aluno acima identificado, autorizo sua participação do meu/minha filho(a), na atividade de elaboração da 

horta/jardim, no dia 25 de maio, nas dependências do Colégio, segundo orientações descritas acima. 

Assinatura do Responsável: ______________________________________________________________ 


