Comunicado 033/2020
Proposta Estudo do Meio - Brasília
1º ano do EM
Campinas, 03 de março de 2020

Prezados Pais e Responsáveis,
O Estudo do Meio na cidade de Brasília tem como objetivo oferecer aos nossos alunos uma
experiência única, para que possam interagir com uma cidade belíssima, futurista, admirada pelo mundo
e cheia de atrativos, ou seja, uma fronteira de expansão do país na qual o dinamismo e a constante
renovação são marcas maiores. Nas palavras de Lúcio Costa, seu grande idealizador, “Na construção
de Brasília, na verdade, o sonho foi menor do que a realidade. A realidade foi maior e muito mais
bela”.
Conhecer Brasília é conhecer o Brasil, a nossa história, os nossos desafios, nossas
contradições. É criar condições para uma ampla e abrangente análise da realidade social, política,
econômica e cultural do nosso país. É ousar na tentativa de reconhecer nossas virtudes, nossa
potencialidades, nossos desejos na construção de uma nação justa e soberana. Ao mesmo tempo,
conhecer Brasília é desvendar nossas mazelas, nossos erros, refletindo sobres nossas dificuldades,
nossos enganos e desenganos.
Visitando seu espaço geográfico, seus monumentos públicos e suas instituições, o Estudo do
Meio proporcionará condições para que se possa entender como ela foi construída e ocupada
socialmente. Entenderemos que sua história se revelou um foco indutor do desenvolvimento de uma
nação. Pode-se afirmar, sem nenhum exagero, que Brasília é uma referência para todo o resto do
mundo, um ícone de modernidade histórica. Desvendar Brasília é criar a possibilidade de olhar a
realidade brasileira de uma forma mais crítica e aguçada.
Buscaremos também, por meio deste Estudo, valorizar as regras de convivência em equipe,
estimulando o respeito, a cooperação e o envolvimento de todos aqueles que participam desse projeto e
proporcionar, enfim, uma vivência de distintos temas interdisciplinares, bem como a percepção de
diversos campos de atuação profissional – no âmbito da vida pública, da imprensa, da arquitetura, do
urbanismo e das formas de expressão artística em geral.

CONDIÇÃO
●

O estudo só será realizado com confirmação de no mínimo 55 alunos.

Plantão de recebimento acontecerá nos dias 17 e 18 de Março de 2020 das 12h00 às 13h30.
Aguardamos os senhores pais e responsáveis para maiores esclarecimentos no dia 11/03/2020
às 19h na Biblioteca do Colégio.
Atenciosamente,
Equipe Pedagógica

Autorização

Autorizo o (a) aluno (a) ___________________________________________, do 1º ano 1M__ do
Ensino Médio, RG _________________ a participar de viagem de Estudo do Meio a Brasília nos dias
27, 28 e 29 de maio de 2020, em companhia de professores do Colégio e monitores da agência Trilha
Verde.
RG do responsável: __________________________
Telefone residencial: ________________________ Celular: _____________________

Campinas, ____/____/2020.

_________________________________________________________________
Assinatura do responsável

