
 

 
Prezados Pais/ Responsáveis e Alunos(as),  

 
Vinculado à proposta da Campanha da Fraternidade, que em 2016 versa sobre o Tema: CASA 

COMUM, NOSSA RESPONSABILIDADE, o Projeto Institucional desenvolvido no Colégio 

Arquidiocesano de Ouro Preto amplia a discussão refletindo sobre: EDUCAR PARA 

SUSTENTABILIDADE: COMPROMISSO DE TODOS! 

 

Nessa perspectiva, considerando mais uma etapa do Projeto, os(as) alunos(as) do Ensino Médio 

realizarão uma caminhada sob a orientação de alguns (algumas) professores(as), com o objetivo 

de tratar de aspectos interdisciplinares, reconhecendo neles elementos indicativos do 

comportamento social em relação à Sociedade. 

 

Portanto, tratando-se do Projeto Institucional do Colégio Arquidiocesano em 2016, os(as) 

alunos(a) realizarão uma Caminhada, no dia 08/11/2016(terça-feira), fazendo um percurso que 

compreenderá o seguinte trajeto: 

 

Saída do Pátio do Colégio Arquidiocesano de Ouro Preto→ Rua Alvarenga→ Rua Padre 

Rolim →Praça Tiradentes→ Rua Cláudio Manoel→ Praça Antônio Dias→ Rua dos 

Inconfidentes(Barra) → Praça Cesário Alvim→ Praça Barão do Rio Branco→ Rua 

Alvarenga→ Colégio Arquidiocesano de Ouro Preto. 

 

OBSERVAÇÕES: 

 

� Os(as) alunos(as) 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 o documento de 

Identidade/Cartão do Seguro Escolar e Cartão do Plano de Saúde, caso possua. 

 
 

                 Colégio Arquidiocesano de Ouro Preto  
Rua Alvarenga, Nº 519 - Bairro: Cabeças 

Ouro Preto - MG – Tel.: 3552-7000 

COMUNICADO 
128/2016 

Data: 01/11/2016 

De: Coordenação Pedagógica 

Para: Pais/Responsáveis e Alunos(as) e Alunos(as) do Ensino Médio 2016 

Assunto:  CAMINHADA RECONHECENDO SUSTENTABILIDADE 



 

� Não poderá participar da atividade o (a) aluno (a) que não entregar a autorização 

devidamente preenchida e assinada.  

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

e calçados(as) com tênis confortável. Por motivo de segurança, não será permitido o uso 

de sandália, chinelo ou sapatinho de salto, solicita-se que o(a) aluno(a) use calçados 

fechados e antiderrapantes. 

�  Sugerem-se o uso de boné, protetor solar e levar garrafa com água. 

� Os(as) alunos(as) deverão levar para os devidos registros os seguintes materiais: 

                      Máquina Fotográfica ou celular; Prancheta. 

 
 

Para que o(a) seu(sua) filho(a) possa participar da Caminhada, preencha e devolva a autorização, 

no Setor de Comunicação até 07/11/2016. 

 

Atenciosamente, 

 

 

Coordenação Pedagógica 

 

�----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Autorização – Caminhada – Projeto Institucional 2016 

 
 

Eu,______________________________________________,portador da C.I: ________________ ,  

autorizo meu (minha) filho(a) : ______________________________________________ portador (a) da 

CI:_______________ a participar da Caminhada. 

 

        
                           

_________________________________________        Data: ___/___/___ 
Assinatura do Responsável 


