
 

COMUNICADO  
019/2017 

Data: 11/04/2017 

De: Coordenação Pedagógica 

Para: Pais/Responsáveis por Alunos(as) do 8º ano do Ensino Fundamental-Anos Finais 

Assunto: Síntese da Reunião – Visita Orientada à cidade de Petrópolis 

  
Prezados Pais/Responsáveis, 

 

Na Reunião ocorrida no dia 07 de abril de 2017, sexta-feira, foi apresentado pelo 

professor Herinaldo Alves, do Componente Curricular de História, o Roteiro de Visita 

Orientada à cidade de Petrópolis e Planilha Orçamentária da referida atividade. 

 

Em virtude disso, seguem informações pontuadas e acordadas: 

 

*A Visita à cidade de Petrópolis ocorrerá nos dias 15  e 16 de setembro deste ano. 

* Além da realização da Visita Orientada, será produzido um livro em formato de bolso 

por meio de um trabalho interdisciplinar envolvendo os Componentes Curriculares de 

História, Língua Portuguesa/Redação, Língua Espanhola e Língua Inglesa. Essa 

atividade se configurará em um instrumento avaliativo, pontuado na 2ª e 3ª Etapas 

Letivas. 

* Os alunos que não participarem da Visita Orientada realizarão um trabalho 

substitutivo elaborado pelos professores, contemplando os aspectos e informações da 

atividade.  

*Inicialmente, a previsão para saída de Ouro Preto é às 7h (15 de setembro), com 

retorno de Petrópolis às 16h (16 de setembro). 

* Na Visita, acompanharão os alunos: os professores Herinaldo Alves, Ana Karina 

Hutton Guzzo, a funcionária Sônia Pereira e um professor da turma, a definir. 

* A Planilha de custo apresentada foi calculada, tendo como referência o número total 

de 30 alunos. 

* O Roteiro de Visita, especificando a proposta pedagógica e a Planilha Orçamentária 

serão encaminhados aos senhores, via e-mail pessoal. 

* Posteriormente, será encaminhado um carnê para pagamento mensal das 

prestações. 

 



Assim, solicita-se que após a análise da proposta pedagógica, os senhores 

preencham o Termo de Ciência e Confirmação de presente da atividade e o 

encaminhe à Coordenação Pedagógica. 

 

Atenciosamente, 

Coordenação Pedagógica 

 

 

TERMO DE CIÊNCIA E CONFIRMAÇÃO DE PRESENÇA NA VISITA ORIENTADA A 

PETRÓPOLIS 

(Favor encaminhar o Termo à Srta. Dáphne Meireles, no Setor de Comunicação.) 

( ) Eu, _______________________________________________________________, 

responsável pelo(a) aluno(a)______________________________________________ 

___________________________________________________________da turma do 

8º Ano do Ensino Fundamental, confirmo a participação do meu(minha) filho(a) na 

Visita Orientada a Petrópolis que ocorrerá nos dias 15 e 16 de setembro de 2017. 

           (   ) Opto pelo parcelamento em 5 prestações de 157,00. 

           (   ) Opto pelo parcelamento em 6 prestações de R$131,00. 

(  ) Não confirmo a participação do(a) meu(minha) filho(a) na Visita Orientada a 

Petrópolis 

Ouro Preto, __ de ___ de 2017. 

_______________________________________________________ 
                                    Assinatura do Pai, Mãe ou Responsável 

 
 
 


