
 
 
Srs. Pais e/ou Responsáveis, 
 

Os alunos do 1º ano Ensino Fundamental Anos iniciais, professoras Kássia e Vanessa, estão 

desenvolvendo um projeto, inserido ao projeto institucional, intitulado Infância Colorida. E este projeto 

tem o intuito de mostrar de um jeito diferente, brincadeiras e brinquedos feitos para as crianças 

brincarem ao ar livre.   Nele também serão enfatizados a música, o poema e algumas obras do artista 

plástico Ivan Cruz. E é com o objetivo de tornar prático tal estudo que foi organizado com a turma uma 

visita orientada ao Clube Osquindô. 

 
O Clube Osquindô é uma associação cultural com foco no desenvolvimento da leitura e do brincar. A 

entidade desenvolve projetos socioculturais e artísticos abrigando e organizando o trabalho de artistas, 

educadores e técnicos que atuam nas diversas ações. Projetos como Loucos por Leitura, Osquindoteca, 

Banda Osquindô, Pequeno Grande Encontro, Caixeiros Brincantes, entre outros, estão abrigados no 

Clube. 

http://www.osquindo.com.br/o-clube 
 

E para a realização dessa visita orientada,apresentamos aos senhores pais e responsáveis as 

seguintes informações. 

Data: 13/09 
Horário: 15h às 16 h 
Saída do Colégio às 14 horas e retorno às 17 horas, haverá aula nesse dia, os alunos sairão 
acompanhados dos professores e monitores. 
Valor do Transporte: R$ 22,00 
 

As crianças participarão da oficina de customização de bolinhas de sabão e brincadeiras 

tradicionais. 

 

 

 

 

 

 

 

Colégio Arquidiocesano - UCPD 

Rua Perimetral do Ouro, 02, Vila Res. Antônio Pereira 

Ouro Preto - MG - Tel: 3553-8370 
 

COMUNICADO   

087/2016 

Data: 03/09/2016 

De: Coordenação Pedagógica 

Para: Pais e alunos do 1º Ano do Ensino Fundamental Anos Iniciais 

Assunto:Atividade Orientada  - Grupo Osquindô – Passagem de Mariana 

 

 



 

 

 

O Osquindô vende alguns produtos para manter o projeto e caso os responsáveis queiram 

comprar algum produto para ajudar a manter o projeto, segue a descrição a seguir: 

 

• CD RádioOsquindôSóSucesso, CD Contos da Passagem – R$7,00 

• CD Osquindô + 1 Músico Banda – R$10,00 

• Brinquedo 5 Marias – R$7,00 

• BrinquedoJogo da Velha – R$10,00 

 

O Osquindôtambém faz a Campanha “Leia Mariana”, por isso está desenvolvendo a campanha 

de doação de livros literários / infantil e infanto-juvenil, que beneficiará uma rede de onze pontos de 

leitura comunitários e escolares em sete comunidades de Mariana.  

Pedimos a colaboração dos alunos através da doação de um livro.  

Todos podem participar e no dia da visita ficaremos honrados e felizes em receberas doações do 

Colégio Arquidiocesano. 

 

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 Identidade e/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 ministrá-lo antes da visita 

orientada. 

� 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, solicita-se 

que o aluno(a) use calçados fechados e antiderrapantes. 

� Os(as) Alunos(as) deverão estar devidamente uniformizados(as), usando calças compridas e calçados(as) 

com tênis confortável. 

�  Sugere-se o uso de boné, protetor solar e levar garrafinhacom água. 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

Coordenação Pedagógica  



 

 

 

 

Preencher e devolver a autorização e a confirmação/pagamento até o dia 12/09/2016, impreterivelmente 
à Sra. Ana Paula e/ou Cristina. 

 

Autorização Visita Orientada  

 

 

Eu,_________________________________________________________________,  

Responsável pelo(a) aluno(a) 

 

autorizo meu (minha) filho (a): __________________________________________________, do 1º Ano do  

Segmento: Ensino Fundamental Anos Iniciais, 

portador(a) do documento de Identidade:  

____________________________________________________________ 

RG do(a) aluno(a) 

 

e/ou Certidão de Nascimento: Livro: ________Folha:_________Termo:__________, 

a participar da Visita Orientada em Passagem de Mariana na sede do Grupo Osquindô, no dia 13/09/16 (terça-

feira). 

Ouro Preto, ______ de ________________ de 2016.  

______________________________________________________ 

Assinatura do Responsável: 

 

Observação: 

Solicita-se aos Senhores que encaminhem o documento de identidade e/ou certidão de nascimento junto ao 

seu(sua) filho(a), no dia da realização da referida atividade.Esclarece-se que o documento enviado deve estar de 

acordo com o número preenchido na autorização. 


