
 

 “... o cinema é a área na qual a estética, o lazer, a ideologia e os valores sociais mais abrangentes são 

 

A literatura e o cinema são formas de arte e de expressão que se completam e sempre estiveram 

associados. Nesse sentido, a instituição escolar exerce um relevante papel, cuja função principal 

é“ensinar os alunos a se relacionar de maneira seletiva e crític

têm acesso no seu cotidiano”. 

 

Ciente da relevância da inserção dos estudantes nesse contexto cultural, os 

Fundamental- Anos Finais participarão da 

de Ouro Preto, que  acontecerá no dia 

 

Segue programação selecionada de acordo com a faixa etária dos(as) alunos(as).

 

Direção: Ana Luiza Azevedo 

 

O filme conta a história de Daniel, um menino de 15 anos, mergulhado em 

seu pequeno mundo. Ele vive em uma pequena cidade chamada Pedra 

Grande, no interior gaúcho. O garoto recebe uma carta enviada da 

Tailândia, de seu pai,  que nunca conheceu, um famoso f

está angustiado por viver longe de uma "civilização", que ele conota como 

um grande centro urbano. Com a carta recebida, ele repensa sua vida e o 

local onde vive. Daniel descobre que o mundo é bem maior que aquel

até então conhecia.  

 

 

Rua Alvarenga, Nº 519 

Data: 13/06/2016 

De: Coordenação Pedagógica 

Para: Pais/ Responsáveis e Alunos 

Assunto: Programação – CINEOP

“... o cinema é a área na qual a estética, o lazer, a ideologia e os valores sociais mais abrangentes são 

compostos numa só obra de arte.”

A literatura e o cinema são formas de arte e de expressão que se completam e sempre estiveram 

Nesse sentido, a instituição escolar exerce um relevante papel, cuja função principal 

“ensinar os alunos a se relacionar de maneira seletiva e crítica com o universo de informações a que 

Ciente da relevância da inserção dos estudantes nesse contexto cultural, os alunos do

participarão da Sessão Cine-Escola doCINE OP-

acontecerá no dia  24/06/2015 - (sexta- feira),  no Cine Vila Rica

Segue programação selecionada de acordo com a faixa etária dos(as) alunos(as).

ANTES QUE O MUNDO ACABE 

CINE VILA RICA 

O filme conta a história de Daniel, um menino de 15 anos, mergulhado em 

em uma pequena cidade chamada Pedra 

Grande, no interior gaúcho. O garoto recebe uma carta enviada da 

Tailândia, de seu pai,  que nunca conheceu, um famoso fotógrafo. Daniel 

está angustiado por viver longe de uma "civilização", que ele conota como 

um grande centro urbano. Com a carta recebida, ele repensa sua vida e o 

local onde vive. Daniel descobre que o mundo é bem maior que aquele que 

Colégio Arquidiocesano de Ouro Preto 

Rua Alvarenga, Nº 519 - Bairro: Cabeças 

Ouro Preto - MG - Tel: 3552-7000 

COMUNICADO  055/2016 

Alunos do 6º ano do Ensino Fundamental- Anos Finais

CINEOP 

 

 

 

“... o cinema é a área na qual a estética, o lazer, a ideologia e os valores sociais mais abrangentes são 

compostos numa só obra de arte.” 

A literatura e o cinema são formas de arte e de expressão que se completam e sempre estiveram 

Nesse sentido, a instituição escolar exerce um relevante papel, cuja função principal 

a com o universo de informações a que 

alunos do 6º ano do Ensino 

- 11ª Mostra de Cinema 

no Cine Vila Rica. 

Segue programação selecionada de acordo com a faixa etária dos(as) alunos(as). 

Finais 



 

 

   Segue Cronograma: 

 

13h e 30 min Saída do Colégio Arquidiocesano  
 

14h Sessão Cinema 
 

16h Retorno ao Colégio Arquidiocesano 
 

 
OBSERVAÇÕES  

 

• Seu (sua) filho (a) deverá estar devidamente uniformizado (a), portando a carteira de identidade 

estudantil (carteira do seguro escolar). 

• Os (as) alunos(as) estarão sob a responsabilidade das Professoras Marly Gonçalves e Cássia 

Lacerda. 

• Transporte: O valor do transporte será de R$ 11,00 (onze                

reais) por aluno, o qual deverá ser entregue à Sra. Angélica, na Secretaria, até dia  17/06/2016 (sexta 

-feira), impreterivelmente.  

• A empresa responsável pelo transporte é a Rodo Ouro. Seguem documentações da referida 
empresa. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atenciosamente, 

 

Coordenação Pedagógica 

 



Preencher e devolver a autorização para a Sra. Angélica, na Secretaria, até dia 17/06/2016

                                                                     

Eu,____________________________________________________, autorizo meu (minha) filho (a),      

____________________________________________________, aluno (a) do _________ Ano do 

EF- Anos Finais, a participar do CINE OP, no dia  24/06/2016 ( sexta

RG do aluno:_________________________

Certidão de Nascimento: Livro:________Folha:_______Termo:________________

 

 

Ouro Preto, ______ de junho de 2016. 

_________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

autorização para a Sra. Angélica, na Secretaria, até dia 17/06/2016

 

 

 

                                                                     CINE OP 

 

Eu,____________________________________________________, autorizo meu (minha) filho (a),      

____________________________________________________, aluno (a) do _________ Ano do 

, a participar do CINE OP, no dia  24/06/2016 ( sexta-feira). 

G do aluno:_________________________ 

Certidão de Nascimento: Livro:________Folha:_______Termo:________________

Ouro Preto, ______ de junho de 2016.  

 

 

 

 

 

 

_________________________________________

Assinatura do Responsável 

autorização para a Sra. Angélica, na Secretaria, até dia 17/06/2016 

Eu,____________________________________________________, autorizo meu (minha) filho (a),      

____________________________________________________, aluno (a) do _________ Ano do 

 

Certidão de Nascimento: Livro:________Folha:_______Termo:________________ 

_________________________________________ 


