
 

COLÉGIO ARQUIDIOCESANO DE OURO PRETO  

Rua Alvarenga N.° 519 - Bairro: Cabeças 

Ouro Preto – MG  -   Tel.:3552-7000 

 

 

   

Prezado (a) Senhor(a)! 

 

Em consonância com os Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Fundamental e enfoque no 

eixo temático Vida e Ambiente, a professora Marcília de Moraes realizará com os alunos do 4º ano 

do Ensino Fundamental - Anos Iniciais, no dia 09/11/2016, (4ª feira), uma Visita Orientada ao Vale 

Verde de Betim. 

 

A Visita terá como objetivo propiciar o reconhecimento dos objetos de estudo na Coleção Pitágoras 

de Ciências- Capítulo 5 (Volume 2) -  Os animais: Características, reprodução e 

desenvolvimento.  

 

Salienta-se que a partir desse momento significativo, as informações serão compartilhadas 

oportunizando a construção de hipóteses, confirmando-as  ou refutando-as. Afinal, é assim que o 

conhecimento científico é construído. 

Nesse sentido, segue programação da atividade.  

Horário Programação 

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

09 h e 15 min Visita Orientada  - 1º momento 

11 horas Almoço   

 12 h   Visita Orientada  – 2º momento 

13 h  Previsão de saída – Vale Verde 

15 h Previsão de chegada – Lar dos Idosos São Vicente de Paulo 

 
 
  
 
 

COMUNICADO  
113/2016 

Data: 21/10/2016 

De: Coordenação Pedagógica 

Para:  Pais/ Responsáveis  pelos(as) Alunos(as) do 4º ano do Ensino Fundamental- Anos Iniciais 

Assunto: Visita Orientada  - Vale Verde 



 

Custos da Visita:  

 

� Transporte: Transcotta – Micro-ônibus 

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$ 68,00 (Sessenta e 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: R$ 15,00 

 

� Almoço Estudantil:  O almoço será no Restaurante do Buffet Estudantil. O valor será 

equivalente à  R$ 15,00 (Quinze Reais). Valor destinado à escola com direito à: 

 
Buffet à vontade + 01 copo de suco (200 ml) por pessoa 

 
Cardápio: Picadinho de frango, arroz colorido, feijão, purê de batata + salada (Alface picadinha com 
couve + tomate picadinho + cenoura ralada + milho verde)  

 

Obs.: Caso o(a) aluno(a) deseje consumir refrigerante e/ou suco, além do que é fornecido na 

refeição, o valor é de R$ 4,50.  

 

Sendo assim, a visita gerará custo total de R$ 98,00 (noventa e oito reais), sendo que o 

refrigerante e/ou suco não estão inclusos. 

O valor deverá ser entregue à Sra. Flaviana, no setor de Uniformes do CAOP até o dia 

03/11/2016 (quinta-feira), impreterivelmente. 

 

 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

Coordenação Pedagógica 

  



 

OBSERVAÇÕES: 

 

� Os alunos deverão levar um lanche saudável e reforçado. Deverão evitar alimentos perecíveis 

como: presunto, patês, 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 o 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. 

 

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

 

 



 

 
 



 
 

  



 
Preencher e devolver a Autorização/Confirmação/Pagamento até o dia 03/11/16, 

impreterivelmente à Sra. Flaviana Campos. 
 

 
 

Termo de Autorização  Visita Orientada  - Vale Verde – Betim 
 

 
 

Eu,_________________________________________________________,  
       Responsável pelo(a) aluno(a)  

 

autorizo meu(minha) filho(a): _____________________________________________________,  

do 4º 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 realizar a Visita Orientada  - Vale Verde na cidade de Betim, no  dia 09 de novembro de 
2016 (quarta-feira).  
 

 
 
 
 

Assinatura do Responsável: _________________________________________ 
 

Ouro Preto, ______ de _________ de 2016.  
 

 

 

 

  

 

 

 

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

ao(à) 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. 

 


