
 

COMUNICADO  
041/2016 

Data: 16/05/2016 
De: Coordenação Pedagógica 
Para: Pais/Responsáveis por alunos do 7º Ano do Ensino Fundamental- Anos Finais 
Assunto: Visita Orientada – Museu Arqueológico de Lagoa Santa 

Srs. Pais/Responsáveis, 

Em sintonia com o conteúdo estudado sobre o território e formação do povo brasileiro, o professor 

Flaviano de Oliveira Isidoro propôs aos alunos do 7º ano uma visita orientada ao Museu 

Arqueológico de Lagoa Santa. Esta foi agendada para o dia 09 de junho, quinta-feira. 

Conhecido também como Museu da Lapinha, tal local configura-se como uma das melhores opções 

para quem deseja realizar um passeio turístico repleto de história. Caminhando pelas salas do museu, 

o visitante é convidado a mergulhar em uma verdadeira viagem no tempo: entre artefatos do período 

colonial, exemplares de animais em extinção e até mesmo fósseis humanos de mais de 10 mil anos, 

como o conhecido Homem de Lagoa Santa. 

Visitar esse roteiro faz parte também da necessidade de despertar nos alunos a importância do 

aspecto paleontológico e arqueológico da Grande Lagoa Santa, e, ao mesmo tempo, atentá-los para a 

necessidade de preservar todo o patrimônio natural, histórico e cultural dessa região. Afinal, a  

preservação tem como ponto de partida o conhecimento e a valorização do território brasileiro.  

OBJETIVOS  ESPECÍFICOS: 

• Desenvolver o hábito de pesquisa e observação. 

• Instigar as discussões sobre a origem do homem e suas diversas teorias. 

• Entender a pintura rupestre e os achados arqueológicos como vestígios, registros deixados 

pelo homem pré-histórico. 

• Entender a importância da arqueologia e da paleontologia na compreensão do processo 

histórico-geográfico de formação do Brasil. 

• Compreender a conexão entre a Geografia e as outras áreas do conhecimento. 

 
Para realização da atividade proposta, segue o cronograma previsto: 

Horário Programação 

06 h e 30 min Saída de Ouro Preto – Lar dos Idosos São Vicente de Paulo 

07 h Rodoviária de Cachoeira do Campo 

09 h e 30 min Lanche – Museu da Lapinha 

11h Visita Técnica – Museu da Lapinha 

COLÉGIO ARQUIDIOCESANO DE OURO PRETO 



12h e 30 min Previsão de Saída de Lagoa Santa 

13 h e 30 min Previsão Almoço – Churrascaria e Lanchonete Chefão 

15 h  Previsão de Saída de do Restaurante  

16 h e 30 min Previsão de Chegada – Rodoviária de Cachoeira do Campo 

17 h Previsão de Chegada – Lar dos Idosos São Vicente de Paulo 

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

Custos da Visita: 
� Transporte: Empresa: Transcotta Ltda 

 
O custo com o transporte será de R$ 40,00 (quarenta 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. 

 
� Entrada no Museu da Lapinha / Sítio Arqueológico:  

 
Para entrada no Museu da Lapinha e no Sítio Arqueológico o valor é de R$ 3,00 (Três  Reais), por 

aluno, que deverá ser entregue, juntamente com o valor do transporte, uma vez que o pagamento para 
entrada deve ser feito com antecedência, segundo as instruções para reserva da visita. 

 
� Almoço:  
O almoço no Restaurante e Lanchonete Chefão; assim, será reservado para os nossos alunos na 

modalidade self-service à vontade por R$ 32,00 (trinta e dois reais), incluindo um refrigerante e/ou 
água. O valor referente ao pagamento do almoço deverá ser enviado, juntamente com a autorização e 
demais custos da visita. 

 
� Total:  
A visita gerará custo total de R$ 75,00 (Setenta e cinco reais), valor que deverá ser entregue à 
Sra. Angélica, na Secretaria do CAOP até dia 23/05/2016 (segunda-feira), impreterivelmente. 

 

OBSERVAÇÕES: 

� Os alunos deverão levar um lanche saudável e reforçado. Evitar alimentos perecíveis como: 
presunto, patês, suco natural caseiro. 

� É de fundamental importância que seu (sua) filho (a) porte a carteira de identidade ou certidão 
de nascimento /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. 
 

Atenciosamente, 

 

Coordenação Pedagógica  



 

 

 

Preencher e devolver a Autorização/Confirmação/Pagamento até o dia 23/05/16, 
impreterivelmente, na Secretaria do Colégio. 

 

AUTORIZAÇÃO VISITA ORIENTADA AO MUSEU DA LAPINHA 

 

 

Eu,_________________________________________________, autorizo meu (minha) filho (a): 

 

 Nome Completo: ___________________________________________________________ 

 Turma:_______________________ 

 RG do(a) aluno(a) :_________________________  

 

Certidão de Nascimento: Livro____________Folha______________Termo_________________ 

a viajar à Lagoa Santa, a fim de realizar a Visita Técnica no Sítio Arqueológico e Museu da Lapinha, 
no  dia 09 de junho de 2016 (quinta-feira).  

 

 

 

Ouro Preto, ______ de _________ de 2016.  

 

 

 

 

Assinatura do Responsável: _________________________________________ 

 


