COMUNICADO
045/2017
Data: 28/06/2017
De: Coordenação Pedagógica
Para: Pais/Responsáveis por Alunos(as) da 2.ª Série do Ensino Médio
Assunto: Visita ao Museu Casa Alphonsus de Guimaraens

Prezados Pai, Mãe/ Responsável e Alunos(as),
“A Escola é uma instituição social
que deve promover situações de
aprendizagens que permanecem por
toda vida”.

Tendo em vista o estudo do Simbolismo, com ênfase na produção artística desta escola literária,
no Brasil, os(as) alunos(as) da 2ª série do EM estão convidados a participar de uma visita orientada ao
Museu Casa Alphonsus de Guimaraens, localizado na rua Direita, na cidade de Mariana, no dia 07 de
julho de 2017, a realizar-se no Turno da Tarde.
Alphonsus de Guimaraens, sem dúvida, é um dos poetas simbolistas brasileiros de maior
expressividade na literatura nacional. No museu casa, que leva o nome dele, os(as) alunos(as) terão a
oportunidade de conhecer, com riqueza de detalhe, a vida e a obra produzida por este poeta, como
também a contribuição do artista para a tradição literária brasileira que, ainda nos anos finais do século
XIX e início do século XX, passava por um processo de formação do cânone literário nacional, ao
mesmo tempo em que o Brasil se erguia como nação.
Na oportunidade, os(as) alunos(as) farão o passeio de trem, com saída da Estação de Ouro
Preto. Será um momento importante para o compartilhamento de informações sobre o patrimônio
material e imaterial destas duas cidades vizinhas, dando ensejo à produção de narrativas poéticas, na
sequência do trabalho em desenvolvimento na disciplina de Literatura.
A visita ao Museu Casa Alphonsus de Guimaraens, realizar-se-á no dia 07 de julho de 2017
(sexta-feira), no horário das 14h às 17h e 20 min, com o acompanhamento da Professora Giseli
Barros, Regente do Componente Curricular: Literatura.
Os (as) participantes da Visita Orientada sairão da Estação de Trem, em Ouro Preto, às 14
horas, munidos de documento de identidade e xerox do comprovante de residência.

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$ 15,00, (quinze reais), para ingresso do vagão
convencional e R$____ para pagamento do transporte que será usado para retornar à cidade de
Ouro Preto.
Atenção!


Entregar Autorização preenchida e valor solicitado à Senhorita Dáphne Meireles - Setor de
Comunicação, até o dia 04/07/2017(terça-feira), juntamente com comprovante de residência e xerox do
documento de identidade para a compra dos ingressos.



A entrada no Museu Casa Alphonsus de Guimaraens é gratuita.



Neste dia, os(as) alunos(as) que residem na cidade de Mariana não precisarão retornar ao Colégio
Arquidiocesano após a visita ao museu.
_______________________________________
Coordenação Pedagógica

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Autorização – VISITA AO MUSEU CASA ALPHONSUS DE GUIMARAENS, EM
MARIANA
Eu, ____________________________________________________________,portador (a) da
C.I: ________________ , autorizo meu (minha) filho(a): _______________________________
____________________________________________ portador (a) da CI:________________,
Aluno(a)da 2.ª Série do Ensino Médio, a visitar o Museu Casa Alphonsus de Guimaraens,
conforme, especificações neste Comunicado .

_________________________________________
Assinatura do Responsável
Data: ___/___/___

