
 

Prezados pais e familiares, 

Com muita satisfação comunicamos aos senhores que a Escola Estadual __________________ 

_____________________________________________________ proporcionará a seus alunos 

o acesso a experiências educativas em diferentes instituições culturais, por meio dos projetos 

Lugares de aprender: a escola sai da escola e Escola em Cena do Programa Cultura é 

Currículo. 

Essas experiências educativas podem enriquecer os temas tratados em sala de aula, além de 

estimular os alunos a querer saber mais sobre o assunto. Por isso, sair da escola para visitar 

uma instituição cultural ou apreciar um espetáculo de teatro, música ou dança não pode ser 

compreendido como uma atividade de lazer, ainda que seja prazerosa para o aluno. Sua 

participação está relacionada a descobertas interessantes sobre o universo da arte, a memória 

histórica nacional ou de sua região, os conhecimentos científicos ou ainda questões ligadas à 

preservação do meio ambiente que serão trabalhadas pelos professores no retorno dessas 

visitas. Portanto, a participação de toda a turma é muito importante. 

Em ___/___/___, às __ (discriminar o horário) __ a ___(identificar a turma)___ frequentada pelo(a) 

aluno(a)___________________________________________, irá ao ____________(identificar a 

instituição cultural) ___________________________. 

Informamos que a escola tem recursos para a contratação de ônibus e também para o lanche 

dos alunos, portanto, a família não precisa preocupar-se com alimentação ou custo para o 

transporte. Além disso, a turma será acompanhada o tempo todo por, pelo menos, dois 

professores que, no local, contarão com profissionais especializados que apresentarão a 

instituição cultural e também responderão às dúvidas dos alunos. 

Quem participar dessa experiência educativa, certamente terá muitas novidades para contar. 

Por isso, acreditamos que muitos pais e familiares ficarão com vontade de conhecer o lugar ou 

assistir ao espetáculo! Entretanto, para que tudo isso aconteça, pedimos aos senhores que 

autorizem o(a) aluno(a) a participar dessa visita ou apresentação. 

Atenciosamente, 

Equipe do Programa Cultura é Currículo - 2015 


