
 
[Fundamental 2] 1º Fórum de Estudos | Nossas Memórias  

Prezadas Famílias,  

 

No próximo dia 20 de outubro, sábado, das 9h às 11h, realizaremos nosso 1º 

Fórum de Estudos cuja temática será “Nossas Memórias”.  

 

Estudos do Meio - Ao longo deste ano, nos Estudos no Meio e Saídas 

Pedagógicas, nossos alunos tiveram contato com realidades muito distintas e 

ricas. Naturezas, comidas, danças, histórias, religiosidades, modos de vida, 

paisagens, enfim, um universo cultural que nos ensinou muitíssimo.  

 

Aguçando o olhar - O contato com outras pessoas e paisagens, de diferentes 

espaços e realidades, sempre nos desperta a curiosidade humana sobre 

nossas próprias histórias e memórias. Nossos “alunos-viajantes”, ao se 

depararem com todas essas realidades, passaram a ter mais elementos para, 

ao retornarem, olharem mais para seus respectivos universos locais e 

pessoais.  

 

Nosso Fórum - Essas experiências serão apresentadas nesse momento de 

comunicação oral em que as vivências em campo serão rememoradas, 

aprofundadas e significadas na proposição de uma temática única para todas 

as séries do segmento: “Nossas Memórias”!  

 

Um convite - Daí a ideia de fazermos esse encontro para tratarmos dessas 

memórias estudadas lá longe e das memórias guardadas aqui perto. Nossos 

alunos falarão dessas memórias estudadas e ouvirão também sobre as 

memórias da gente do nosso entorno.  

 

Convidamos então a nossa comunidade de pais para esse singelo mergulho 

em nossas memórias de lá e de cá!  

 



 
Um pedido – Aos pais e familiares que vivem há muitos anos na região da 

escola e que tenham memórias vividas de tempos remotos, pedimos que nos 

enviem, pelos alunos, fotos, textos, depoimentos e outros materiais que 

revelem um pouco sobre essas memórias do nosso entorno. No dia do evento, 

teremos um tempo gostoso para tratarmos dos sentimentos e histórias que 

essas memórias nos revelam. Todos esses depoimentos materiais serão 

devidamente identificados e devolvidos ao final do evento.  

 

Programação:  

 

• 9h às 10h | Visitação às salas temáticas (Jogo da Memória, Estudos do Meio, 

Entre Rios) e Oficina Artística – Memórias e Instalação, com a professora Silvia 

Helena, pais e alunos.  

 

• 10h as 11h | Comunicação Oral – Nossas Memórias!  

 

Contamos com a participação de todos!  

 

Atenciosamente,  

 

José Modesto  

Coordenador Pedagógico do Ensino Fundamental 2 


