
 

 
 

 

                                              COMUNICADO 036/ 2017 

Data: 30/05/2017 

De: Coordenação Pedagógica  

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

Assunto: Visita Orientada ao Museu das Minas e do Metal 

 
Prezados(as) Alunos(as) e Pais/Responsáveis, 
 
 

 O estudo da Geografia auxilia a compreender melhor a dinâmica do mundo em que se vive. Afinal,   

“o espaço geográfico possui um caráter histórico e, por isso, é capaz de contar a história e as 

características da ação humana”. 

Nesse sentido, baseando-se na temática apresentada no Capítulo 3 da Coleção Bernoulli, intitulado 

Aspectos Naturais do Brasil, o professor Flaviano Isidoro propôs uma Visita Orientada ao Museu 

MM Gerdau- Museu das Minas e do Metal, na cidade de Belo Horizonte, no dia 06 de junho (terça-

feira).  O referido Museu, que abriga um importante acervo sobre a mineração e a metalurgia, faz 

parte do Circuito Cultural da Praça da Liberdade. 

Atuando de forma pró-ativa, o Setor Educativo do Museu oferece atendimentos de qualidade, 

possibilitando a construção do conhecimento, criando uma relação de complementaridade com a 

proposta pedagógica. Nessa perspectiva, o resultado esperado é a ampliação dos conceitos, por 

meio da utilização do espaço museu, propiciando novas possibilidades de vislumbramento à prática 

social. 

 
Segue Cronograma da Atividade. 
 

Horário Programação 

8h e 30 min Saída de Ouro Preto - CAOP 

11 h Trabalho de Campo- Praça da Liberdade (Observação) 

12 h Almoço 

13 h Visita Orientada - Museu das Minas e do Metal 

15 h  Previsão de saída - Belo Horizonte 

17 h Previsão de Chegada - CAOP 

 
 

       
Transporte: 

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



 

Custos da Visita:  
 
 Transporte:  

 
O custo com o transporte será de R$50,00 (Cinquenta Reais), considerando que todos(as) 

alunos(as) da turma irão participar. Caso haja desistência, esse valor será recalculado. Portanto, é 
preciso que a confirmação seja devolvida à escola o quanto antes. 

 
 Alimentação:  

 
O almoço será no Xodó. Os Pretos Executivos custam em média R$15,00. 

O cardápio pode ser consultado no site: www.sabordeverdade.com.br 

 

Valor Total:  
 

O valor referente ao pagamento da Visita Orientada, deverá ser entregue à Sra. Dáphne 
Meirelles, no Setor de Comunicação do CAOP, até o dia 02/06/2017(sexta-feira), 
impreterivelmente.  

 

 
OBSERVAÇÕES: 

 
 Os(as) estudantes deverão levar um lanche saudável para o período do trajeto da viagem. 

Solicita-se que sejam evitados alimentos perecíveis como: presunto, patês, suco natural 
caseiro, dentre outros. 

 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. 

 Caso o (a) seu (sua) filho (a) necessite de medicamento para enjoo, favor enviá-lo para que 
possa ser ministrado. 

 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. 

 
Atenciosamente, 

 
__________________________________ 

Coordenação Pedagógica  
 

Termo de Ciência/Autorização à Visita Orientada ao Museu das Minas e do Metal 
_______________________________________________________________________ 

Preencher e devolver o Termo até o dia 02/06/17 (sexta-feira) 

 

Eu, ____________________________________________________________________, autorizo meu(minha) 

filho(a) ___________________________________________, do 7º Ano do Ensino Fundamental- Anos Finais, 

portador do RG:________________ ou Certidão de Nascimento do aluno: 

Livro________Folha_______Termo_________________ a participar da Visita Orientada  ao Museu das Minas 

e do Metal, em Belo Horizonte, no dia 06 de junho de 2017 (terça-feira).  

 

(   ) NÃO autorizo meu(minha) filho(a) a participar da Visita Orientada ao Museu das Minas e do Metal. 

 

___________________________________________ 

Assinatura do Pai, Mãe ou Responsável: 

 

Ouro Preto, ___ de ______ de 2017. 
 


