
 

     Senhores Pais/Responsáveis, 
 

Os brinquedos contribuem para o aprimoramento das capacidades emocionais, motoras, intelectuais e 
sociais. Assim, em consonância com o Projeto Institucional, que versa sobre o subtema “Brinquedos 
antigos na sociedade tecnológica”, foi proposto aos(às) alunos(as) do 1º ano um trabalho direcionado ao 
resgate de brinquedos antigos, demonstrando as diferenças ocorridas em diferentes épocas. 

Nesse sentido, visando ampliar os conhecimentos adquiridos em sala de aula, será realizada uma visita 
orientada ao Museu dos Brinquedos, em Belo Horizonte. Esta ocorrerá no dia 19 de agosto (sexta-feira). 
Para a realização da atividade proposta, os(as) alunos(as) serão acompanhados pela professora regente 
Fátima Rosane, a disciplinária Thays Ferreira e a laboratorista Sandra de Oliveira. 

Segue o cronograma previsto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Custos da Visita:  

 

�  Museu dos Brinquedos 

Para entrada no Museu dos Brinquedos, o valor é de R$ 10,00 (Dez reais), por aluno, que deverá ser 

entregue, juntamente com o valor do transporte. Ressalta-se que o pagamento para entrada deve ser 

feito com antecedência, segundo as instruções para reserva da visita. 

 

 

 
 
                      Colégio Arquidiocesano de Ouro Preto 
                   Rua Alvarenga, Nº 519 - Bairro: Cabeças 
                          Ouro Preto - MG - Tel: 3552-7000 

COMUNICADO   

074/2016 

Data: 02/08/2016 

De: Coordenação Pedagógica 

Para: Pais e/ou Responsáveis por Alunos(as)do 1º ano do Ensino Fundamental- Anos Iniciais 

Assunto: Visita Orientada ao Museu dos Brinquedos 

Horário Programação 

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

07h Rodoviária Nova – Cachoeira do Campo 

09h  Visita Orientada 

11h e 30 min Almoço -  Restaurante Kasb 

13h:15 min Saída de Belo Horizonte 

15 h Previsão de chegada em Cachoeira do Campo - Rodoviária Nova 

15 h e 30 min Previsão de chegada em Ouro Preto – Lar dos Idosos São Vicente 
de Paulo 

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



 

� Refeição – Almoço:  

O almoço será realizado no Restaurante Kasbab, 

localizado na Avenida Afonso Pena, 2342, 

Funcionários – BH.  Este será reservado para os 

alunos do Colégio Arquidiocesano na modalidade 

self-service por R$ 25,00 (Vinte e cinco reais), 

incluindo um refrigerante e uma sobremesa.  

 

O valor referente ao pagamento do almoço deverá 

ser enviado, juntamente com a autorização e demais 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$ 65,00 (sessenta e cinco 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 

 

Sendo assim, a visita gerará custo total de R$ 100,00, valor que deverá ser entregue à Sra. Flaviana 

Campos, até o dia 08/08/2016 (segunda-feira), impreterivelmente. 

OBSERVAÇÕES: 
 

: 

� Os alunos deverão levar um lanche saudável e reforçado. Solicita-se que evitem alimentos perecíveis 

como: presunto, patês e 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. 

 

 
 

Atenciosamente, 
 
 
 
 
 

Coordenação Pedagógica  
 

 

 



Transporte: 

 

A empresa responsável pelo transporte é a Transcotta. Seguem documentações da referida empresa. 

 

 

 



 



 

  



 

 

 

 

Preencher e devolver a autorização/confirmação/pagamento até o dia 08/08/16, impreterivelmente, 
no Setor de Uniformes do Colégio para Sra. Flaviana Campos. 

 

Termo de Autorização à Visita Orientada ao Museu dos Brinquedos- Belo Horizonte 

 

 

Eu,_____________________________________________________________________, autorizo meu           

 (minha) filho (a): ____________________________________________________________________da 

Turma: 1º Ano do  Segmento Ensino Fundamental Anos Iniciais 

RG do(a) aluno(a) :_____________________________________________________________ e/ou 

Certidão de Nascimento: Livro:________Folha:_______Termo:________________ 

a viajar à Belo Horizonte, a fim de participar da Visita Orientada ao Museu do Brinquedo, no  dia 19 de 

agosto de 1016 (sexta-feira).  

 

   (   ) Não  autorizo a participação do(a) meu(minha) filho(a) na Visita Orientada ao Museu dos Brinquedos. 

 

Ouro Preto, ______ de _________ de 2016.  

 

 

Assinatura do Responsável: _________________________________________ 


