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Prezados Pais / Responsáveis, 

  

A leitura de diferentes obras literárias possibilita uma compreensão 

ampliada do mundo.  Assim, consolidar ou incentivar esse hábito  contribui para a formação de 

cidadãos reflexivos e críticos.  

Nesse sentido, a Bienal do Livro configura-se como um dos principais eventos de literatura, 

cultura e entretenimento do país.  Representa uma oportunidade ímpar para alunos, professores e 

demais amantes das obras literárias de  se aproximarem ainda mais do universo da leitura. 

Reconhecendo essa importância, objetiva-se, por meio da visitação escolar à Bienal, 

propiciar  aos alunos do 5º e 6º Ano do Ensino Fundamental a oportunidade de participar de 

atividades culturais diversificadas que envolvam a apreciação de autores e obras variadas.  

Desta forma, a participação do Colégio, no referido evento está programada para o dia 18 

de abril de 2016 (segunda-feira), no Expominas (Belo Horizonte). 

Para realização da atividade proposta, segue o cronograma previsto: 
Horário Programação 

07 h Saída de Ouro Preto – Lar dos Idosos São Vicente de Paulo 

07 h 30 min Rodoviária de Cachoeira do Campo 

9 h 30 min Lanche / Visita Orientada à Bienal do Livro* 
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13:30 h Almoço   

14:30  h  Previsão de Saída do Restaurante 

16 h  Previsão de Chegada – Rodoviária de Cachoeira do Campo 

16 h e 30 min Previsão de Chegada – Lar dos Idosos São Vicente de Paulo 

Obs.: Os alunos que moram em Cachoeira do Campo deverão embarcar na 
Rodoviária Nova. 

 
* Em anexo,  a Programação do evento. 
 

Custos da Visita:  

 

� Transporte: Transcotta - Em anexo, a autorização para realização de transporte 

rodoviário coletivo, sob regime de fretamento intermunicipal, interestadual e 

internacional.  

 

O custo com o transporte será de R$ 50,00 (Cinquenta Reais), considerando que 

todos irão participar. Caso haja desistência, esse valor será recalculado. Portanto, é 

preciso que a confirmação seja devolvida à escola o quanto antes. 

Valor do ingresso: .Para efetivação da inscrição no referido evento, é necessário o 

pagamento prévio. Assim, solicita-se o envio de R$ 6,00 (seis reais). 

� Almoço:  O almoço será no Restaurante e churrascaria Chefão. O valor será 

equivalente à  R$ 30,00 (Valor destinado à escola com direito a um refrigerante).  

 

Sendo assim, a visita gerará custo total de R$ 86,00 valor que deverá ser entregue à 

Sra. Angélica, na Secretaria do CAOP até o dia 08/04/2016 (sexta-feira), 

impreterivelmente. 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

Coordenação Pedagógica 
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OBSERVAÇÕES: 

 

� Os alunos deverão levar um lanche saudável e reforçado. Deverá evitar 

alimentos perecíveis como: presunto, patês, suco natural caseiro. 

� É de fundamental importância que seu (sua) filho (a) porte a identidade 

escolar/cartão do Seguro Escolar e cartão do Plano de Saúde, caso possua. 

� Caso o (a) seu (sua) filho (a) necessite de medicamento para enjoo, favor 

enviá-lo para que possa ser ministrado. 

� Não poderá participar da atividade o (a) aluno (a) que não entregar a 

autorização devidamente preenchida e assinada e não estiver usando 

uniforme completo, inclusive o tênis. 

� Por motivo de segurança, não será permitido o uso de sandália, chinelo ou 

sapatinho de salto. 
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Transporte: 
 
- A empresa responsável pelo transporte é a Transcotta. Seguem documentações da 
referida empresa. 
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PROGRAMAÇÃO 18 DE ABRIL   

PERÍODO -  MANHÃ 

 

Durante o evento, haverá venda de livros e trocas de experiências com 

autores e ilustradores.  

O Seminário Beagalê é 
um espaço para 
reflexão sobre leitura, 
literatura, livro e 
bibliotecas promovido 
pela Fundação 
Municipal de Cultura 
de Belo Horizonte.  
Em sua décima edição, 
realizada com a 
preciosa parceria do 
Conselho Municipal 
dos Direitos da Criança 
e do Adolescente e 
acolhida pela Bienal do 
Livro de Minas, traz 
como tema a leitura na 
primeira infância.. 
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Preencher e devolver a autorização e a confirmação/pagamento até o dia 
08/04/2016, impreterivelmente, na Secretaria do Colégio. 

 

Autorização Visita Orientada à Bienal do Livro de Minas  
 
 

Eu,_________________________________________________, autorizo meu           

____________________________________________________(minha) filho (a):  

Turma:_______________________  Segmento: ____________________ 

RG:_________________________ 

Certidão de Nascimento: Livro________Folha_______Termo________________ 

a viajar à Belo Horizonte, a fim de participar da Visita Orientada à Bienal do Livro, 

no  dia 18 de abril de 2016 (segunda-feira).  

 

Ouro Preto, ______ de _________ de 2016.  

 

 

Assinatura do Responsável: _________________________________________ 


