COMUNICADO
043/2017
Data: 22/06/2017
De: Coordenação Pedagógica
Para: Pais/Responsáveis por Alunos(as) da 3.ª Série do Ensino Médio
Assunto: VISITA À MINA DU VELOSO

Prezados Pais/Responsáveis e Alunos(as),
“A Escola é uma instituição social que
deve

promover

aprendizagens

que

situações

de

permanecem

por

toda vida”.

A visita orientada a uma Mina é sempre interessante, pois permite dialogar,
despertar o sentido do olhar, a sensibilidade e a ressignificação acerca do que é
observado.

Além

disso,

viabiliza

alcançar

conhecimentos

e responder

aos

questionamentos que surgem por parte do indivíduo, conduzindo-lhe a utilizar duas
ferramentas básicas: razão e imaginação.
Sendo assim, a Professora Elizete Lima, Regente do Componente Curricular:
História, propõe aos(às) Alunos(as) da 3.ª Série do Ensino Médio uma Visita Orientada
à Mina Du Veloso.
Com essa Atividade Pedagógica, tem-se por objetivo proporcionar aos alunos o
conhecimento sobre o funcionamento de uma Mina, possibilitando-lhe uma vivência e
sistematização de conteúdos abordados em aula. Deseja-se, ainda, com a presente
proposta, ultrapassar os “muros” da sala de aula, propiciando momentos de
discussões sobre a valorização, preservação e pertencimento do patrimônio
sociocultural, por meio da análise da prática de extração mineral na região das minas
no Período Colonial.
Partindo do que é exposto, os(as) alunos(as) da 3ª série do EM farão uma
visita à Mina Du Veloso, no dia 28 de junho de 2017 (quarta-feira), no horário de
13h e 30 min às 16h e 30 min.
Os (as) participantes da Visita Orientada sairão do CAOP, em caminhada,
até à Mina.

Para que o(a) seu(sua) filho(a) possa participar da Visita Orientada, é
necessário que seja preenchida e devolvida a Autorização, junto de R$ 5,00 (Cinco
Reais), para Ingresso de Entrada na Mina.
Atenção!


Entregar Autorização preenchida e valor do Ingresso à Senhorita Dáphne
Meireles - Setor de Comunicação, até o dia 26/06/2017(segunda-feira).

____________________________________
Coordenação Pedagógica
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Autorização - VISITA À MINA DU VELOSO
Eu, __________________________________________________________,portador(a) da
C.I: ______________________, autorizo meu(minha) filho(a): ________________________
______________________________________________________________ portador(a) da
CI:_______________________, Aluno(a)da 3.ª Série do Ensino Médio, a visitar à MINA DU
VELOSO, conforme, especificações neste Comunicado.

_________________________________________
Assinatura do Responsável
Data: ___/___/___

