
 
 Prezados Pais/Responsáveis, 

 

Conforme determina as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental, em especial 
para os Anos Finais, diferentes metodologias devem ser utilizadas com intuito de melhor contribuir 
na instrução acadêmica dos alunos, como também na sua formação humana e afetiva, 
oportunizando os conhecimentos necessários para o pleno exercício da cidadania. Desta forma, 
atividades extraclasses oferecem aos educandos possibilidades de obterem as competências básicas 
para compreenderem os fenômenos estudados, desenvolvendo conceitos e habilidades essenciais 
para esta etapa educacional.  

Nesse sentido, os professores  Herinaldo Alves e Márcio Moreira, responsáveis respectivamente 
pelas disciplinas de História e Geografia, apresentaram uma proposta à Coordenação Pedagógica 
para desenvolverem o projeto denominado “MODERNIDADE: da prosperidade ao progresso 
brasileiro”, tendo como ideia central o conceito modernidade. 

A partir do eixo norteador, os referidos professores criam a possibilidade de discutir as relações 
existentes no Brasil e no mundo em busca de um progresso material, tecnológico e econômico que 
possibilitem um avanço técnico-científico nas mais diferentes áreas. O conceito “tem como 
finalidade servir de ‘ferramenta’ intelectual para que possa ser reutilizado nas novas análises que 
forem processadas” (ORIENTAÇÕES CURRICULARES – Ciências humanas e suas tecnologias 
(Geografia). Brasília: Secretaria de Educação Básica/ Ministério da Educação. 2008, Vol. 03 p. 52).   

Esclarece-se que esta busca pela Modernidade, em nível mundial, acentuou-se no século XIX na 
Europa, levando a um processo político e econômico que culminou, dentre outras coisas, com o 
período denominado Belle Époque e com as duas principais guerras mundiais no século XX. O 
Brasil, ciente do acelerado avanço dos países europeus, buscou adequar-se às novas tecnologias 
existentes. Desde a República Velha, até o governo dos militares, o Estado interviu para acelerar 
esse progresso no país levando-o a uma modernidade, mesmo que tardia.  
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COMUNICADO 049/ 2016 

Data: 31/05/2016 

De: Coordenação Pedagógica  

Para: Pais/Responsáveis por Alunos(as) do 9º ano do Ensino Fundamental- Anos Finais 

Assunto: Visita Orientada à Brasília 



Em consonância com o conteúdo previsto, por 
meio do livro didático da Coleção Pitágoras 
das áreas de História e Geografia e visando 
ampliar os conhecimentos dos alunos quanto 
ao conceito modernidade, foi proposta a 
Visita Orientada à Capital brasileira – 
Brasília. O evento ocorrerá nos dias 04 e 05 
de novembro deste ano.  

Diante do exposto, os senhores estão convidados a participar de uma reunião no dia 02 de  junho 

(quinta-feira), às 18h, no Colégio Arquidiocesano de Ouro Preto. Na oportunidade, os professores, 
juntamente com a Coordenação Pedagógica, apresentarão o Roteiro e objetivos da atividade, assim 
como a planilha de custo. 

Certa de sua colaboração para o pleno desenvolvimento desse evento, antecipam-se 
agradecimentos. 

 

 

 

Atenciosamente, 
 
 
 

 
Coordenação Pedagógica 


