
 

 

“Neste novo ambiente hostil ao homem e ao meio, o caminho a percorrer será 
inútil se não repensarmos nossas relações com nossos semelhantes, nossa 

sociedade local e global e, mais do que nunca, se não exercermos nossas 
cidadania...” 

 
 (Luiz Fernando de Barros Scholz) In Educação Ambiental: princípios, história e formação de professores, 

Fábio Cascino.  P. 100. 
 

Ao longo da Terceira Etapa letiva, os alunos do 7º ano discutiram aspectos 

relacionados à reciclagem e à sustentabilidade. 

Considerando a perspectiva de oportunizar um momento de aprofundamento 

sobre essa prática, tendo como pressuposto o papel da Instituição Escolar 

como formadora de construção de opinião e de consciência ambiental, 

entende-se que, somente por meio da educação, pode-se levar a comunidade 

à compreensão de sua responsabilidade no processo de conservação e 

proteção do meio ambiente, que é  patrimônio universal. Na condução desse 

pensamento, incentivam-se os discentes ao conhecimento de ações que visem 

a sustentabilidade da vida na comunidade, para, assim, garantir ao sujeito 

qualidade para si e para as gerações vindouras. 

Dessa forma,  os(as) alunos(as) participarão de uma Visita Orientada ao Centro 

de Aproveitamento de Materiais Recicláveis de Mariana (CAMAR), no dia  08 

de novembro (terça-feira).  

Salienta-se que o trabalho realizado pelo referido Centro conta com doações 

de embalagem longa vida, metais, papel branco, plástico e vidro, e coleta 

seletiva nos distritos de Mariana.  

 

 

 
Colégio Arquidiocesano de Ouro Preto 

Rua Alvarenga, Nº 519 -  Bairro: Cabeças 

Ouro Preto - MG - Tel: 3552-7000  

COMUNICADO  
135/2016 

Data: 04/11/2016 

De: Coordenação do Colégio Arquidiocesano de Ouro Preto 

Para: Pais/Responsáveis e Alunos(as) do 7º ano do Ensino Fundamental - Anos Finais 

Assunto: Visita Orientada - CAMAR 



 

O custo referente ao transporte é de R$ 15,00. 

Segue Cronograma. 

7:30 Saída do Colégio Arquidiocesano de Ouro Preto 

8:00  Visita ao CAMAR 

9:30 Lanche  

10:00 Retorno ao Colégio 

 

Para a atividade, solicita-se o caderno para anotação, máquina fotográfica ou 

outro aparelho que possa ser usado para registros fotográficos. 

Em tempo, informa-se que os recursos digitais solicitados são de inteira 

responsabilidade dos(as) alunos(as), de modo que a equipe do Colégio 

Arquidiocesano não se responsabilizará por eventuais danos ou perdas. 

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 a Identidade 

Escolar/Cartão do Seguro Escolar e Cartão do Plano de Saúde, caso 

possua. 

� 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(a) aluno(a) use calçados 

fechados e antiderrapantes. 

� O(a) aluno(a) deverá estar devidamente uniformizado(a). 

� Solicita-se que o(a) aluno(a) leve uma garrafa PET vazia como 

contribuição para a reciclagem. 

 

Atenciosamente, 

 

Coordenação Pedagógica 



 

 

Transporte: 

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



 

Preencher e devolver a autorização e a confirmação/pagamento até o dia 
07/11/2016 (segunda-feira), impreterivelmente para Sra. Flaviana Campos. 

 

Autorização para participar da Visita Orientada ao Centro de Aproveitamento 
de Materiais Reciclável de Mariana (CAMAR). 

Eu,_________________________________________________________,  

Responsável pelo(a) aluno(a) 

 

Autorizo meu (minha) filho (a): __________________________________,   do 7º Ano  

Turma: _________do  Segmento: Ensino Fundamental- Anos Finais, portador(a) do 

documento de Identidade:  

____________________________________________________________ 

RG do(a) aluno(a) 

 

e/ou Certidão de Nascimento: Livro: _____Folha:_______Termo:________, 

a participar da Visita Orientada ao Centro de Aproveitamento de Materiais 

Recicláveis de Mariana (CAMAR), no  dia 21 de novembro de 2016.  

 

Ouro Preto, ______ de _________ de 2016.  

 

_________________________________________ 

Assinatura do Responsável 

 


