
 

COMUNICADO  
046/2017 

Data: 04/07/2017 

De: Coordenação Pedagógica 

Para: Pais/Responsáveis por Alunos(as) do 3º Ano do Ensino Fundamental-Anos Iniciais 

Assunto: Visita ao Museu de Mineralogia da Escola de Minas 

 
 

ROTEIRO DE VISITA ORIENTADA AO MUSEU DE MINERALOGIA DA ESCOLA DE MINAS 

Critérios a que serão utilizados para a Avaliação Individual e Coletiva: 

1 - Participação e o interesse do(A) aluno(A) no desenvolvimento da atividade.  

2 - Questionamentos e opiniões coerentes com o assunto abordado. 

3 - Compreensão de cada aluno(a) sobre os itens estudados.  

Assunto/temas: Onde se guarda a história das cidades/ uma visão geográfica 

Atividade:O surgimento do Planeta Terra, as rochas e minerais presentes no ambiente natural. 

Objetivos e finalidades dessa atividade:  

 Esta visita tem por objetivos: 

- Proporcionar aos(às) alunos(a) conhecimentos sobre os conteúdos trabalhados nos seguintes 

Componentes Curriculares: 

História: Onde se guarda a história das cidades; 

Geografia: Natureza e cultura formam as paisagens. 

- Confirmar hipóteses discutidas em sala de aula, evidenciando a importância do lúdico, da arte e da 

preservação do Patrimônio Cultural e Natural na construção crítica do conhecimento. 

- Ampliar conhecimentos à respeito dos conteúdos trabalhados em aulas nas respectivas disciplinas. 

Desenvolvimento: 

1º momento:  

a)  Rever as informações sobre as temáticas estudadas anteriormente; 

b) Relacionar o conteúdo estudado em aula com situações do cotidiano. 

 

2º momento:  

Visita orientada ao Museu de Mineralogia da Escola de Minas - UFOP, para confirmar hipóteses discutidas 

em sala de aula. 



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 pagamento do transporte.  

 

Atenção! 

 Entregar Autorização preenchida e valor solicitado à Senhorita Dáphne Meireles - Setor de 

Comunicação, até o dia 10/07/2017(segunda-feira).  

 A atividade ocorrerá no dia 12/07/2017(quarta-feira), no horário de 13:30 horas às 16:00 horas. 

 O(a) Aluno(a) participante da Visita Orientada deverá estar no CAOP no horário habitual.  

 A Empresa que realizará o transporte será a TOMAZ-TUR. 

 

_______________________________________ 

Coordenação Pedagógica 

 

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

Autorização – VISITA ORIENTADA AO MUSEU DE MINERALOGIA DA ESCOLA DE MINAS/UFOP 

 

 

Eu, _________________________________________________,portador (a) da C.I: ________________ , 

autorizo meu (minha) filho(a): _____________________________________________________________  

portador (a) da CI:__________________, Aluno(a)do 3.º Ano do Ensino Fundamental – Anos Iniciais, a 

visitar o MUSEU DE MINERALOGIA DA ESCOLA DE MINAS/UFOP, conforme especificações neste 

Comunicado.  

                                  

_________________________________________         

             Assinatura do Responsável 

 

Data: ___/___/__ 

 

 
 
 

 


