
 
 

Senhores Pais, 

 

ASSUNTO:  Feira de Educação Empreendedora  -  20 de outubro 

 

Quem já não sentiu aquele desejo forte (e sincero!) de querer 

mudar o mundo?  Esses planos nos acompanham desde a mais tenra 

infância, e muitas vezes acabam sendo deixados em segundo lugar. Os 

anos passam e os desafios parecem cada vez mais reais e 

intransponíveis. O que fazer? 

A boa notícia é que o elemento fundamental para a realização de 

qualquer projeto pode ser aprendido! Um exemplo disso é o Projeto de 

Empreendedorismo trabalhado desde o início do ano. 

Durante as aulas, os alunos são estimulados a desenvolver 

capacidades como iniciativa, solução de problemas, persistência e 

trabalho em equipe. 

A coisa mais valiosa que alguém pode ter na vida é a capacidade 

de concretizar um sonho através de seu próprio esforço.  O sonho do 

Mazzarello é que cada vez mais pessoas tenham essa habilidade. 

 

 

 
.................... Favor devolver o canhoto até dia 11/10 .......................... 

 
 

Eu, ______________________________________, responsável 

pelo(a) aluno(a) _________________________________________  do 

4º ano ____ , estou ciente do seu horário de participação na  CULMINÂNCIA 

DO PROJETO DE EMPREENDEDORISMO, no dia 20 de outubro de 2012., das 

9h às 12h  

Data: ____/____/2012      Assinatura: _____________________________  

 

São Paulo, 08 de outubro de 2012 



Para isso, estamos nos organizando para um dia especial: 20 de 

outubro, um sábado, das 9h às 12h,  quando acontecerá a culminância 

do projeto de EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA.  Pedimos, também, que 

sejam presentes e presença  em meio aos trabalhos a serem 

apresentados e aproveitem  a oportunidade para apreciar e prestigiar, não 

só o trabalho de seu filho, como também de todo o grupo do  

Fundamental 1. 

Comunicamos, ainda, o horário de participação de seu filho, nesse 

dia: (uniformizado): 

 (    ) Das 9h30min às 10h  

 (    ) Das 10h às 10h30min  

 (    ) Das 10h30 às 11h 

 (    ) Das 11h às 11h30 

 (    )  Das 11h30 às 12h 

Obs: no dia 19/10, 6ª feira, os alunos sairão às 15h. 

 

Lembramos que a participação e a pontualidade de todos são 

fundamentais para o sucesso do nosso trabalho. Desde já agradecemos a 

colaboração. 

Professoras do 4º ano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


