
 

COMUNICADO  
065/2017 

Data: 29/08/2017 

De: Coordenação Pedagógica 

Para: Alunos(as), Pais/Responsáveis e Alunos(as) do Ensino Fundamental Anos Iniciais 

Assunto: Exposição - O Fantástico Corpo Humano 

 

Prezado(a) Senhor(a) Responsável por Aluno(a) 4º ano e 5º ano do Ensino Fundamental  

Anos Iniciais, 

Os(as) Alunos(as) do 4º ano e 5º ano do Ensino Fundamental Anos Iniciais estão convidados a 

participar da, Exposição: O Fantástico Corpo Humano, que acontecerá no dia 13 de Setembro de 2017 

(QUARTA-FEIRA), Shopping Cidade - Rua dos Tupis, 337 - Centro, Belo Horizonte.  

 A mostra propõe uma viagem realista pela anatomia humana, esclarecendo dúvidas sobre as 

diversas reações e funções de órgãos que têm sido amplamente estudados por meio dos livros e de outras 

fontes consultivas.  

Na oportunidade, ao vivo, os(as) alunos(as) poderão entender a mais fantástica máquina do 

universo - O Corpo Humano e as formas de ter vida saudável, em espécimes naturais de forma inédita. 

Além disso, será uma oportunidade de melhor compreensão sobre a formação de diferentes sistemas, 

funções específicas e interação. 

Por parte do Colégio Arquidiocesano, trata-se de mais uma Atividade Pedagógica, contribuindo 

para o aprofundamento dos assuntos em estudos.  

 A exposição "O Fantástico Corpo Humano", faz sua turnê pelo Brasil encantando e 

ensinando crianças de todas as idades. 

 O(a) Aluno(a) participante da EXPOSIÇÃO deverá estar atento(a) às seguintes OBSERVAÇÕES:  

 Para que tudo transcorra da melhor forma, é necessário que o(a) Senhor(a) envie com o(a) seu(sua) 
filho(a) a autorização e a confirmação, a seguir, devidamente preenchidas e assinadas; 

 O valor do Transporte e Entrada à Exposição: R$ 45,00 (Quarenta e Cinco Reais); 

 O(a) aluno(a) deverá estar devidamente uniformizado(a); 

 É necessário que o(a) aluno(a) esteja portando um Documento de Identidade durante a viagem, 
assim como o Cartão do Seguro Escolar/2017 e Cartão do Plano de Saúde, caso o tenha; 

 O dinheiro deverá ser entregue à Senhorita Dáphne Rosa, no Setor de Comunicação do CAOP, até o 
dia 11, impreterivelmente. 



 

CRONOGRAMA PREVISTO: 

 

Horário Programação 

12:00 Rodoviária – Ouro Preto 

12:30 Rodoviária – Cachoeira do Campo 

16:30 Saída de Belo Horizonte 

18:00 Rodoviária – Cachoeira do Campo 

18:30 Previsão de chegada em Ouro Preto  

 

Atenciosamente, 

 

_________________________________ 
Coordenação Pedagógica 

 

 ....................................................................................................................................................................  
Preencher e devolver a autorização/confirmação até o dia 05/09/17, impreterivelmente, à Senhorita Dáphne 
Rosa, no Setor de Comunicação do CAOP!  

 

AUTORIZAÇÃO - Exposição: O Fantástico Corpo Humano 

 

 

Eu,_____________________________________, portador da C.I: ___________________ ,  

autorizo meu(minha) filho(a) : _________________________________________________ 

portador(a) da CI:____________________ a viajar à Belo Horizonte, visita à Exposição: O 

Fantástico Corpo Humano. 

 

_________________________________ 
Assinatura do Responsável 

 

Data: ___/___/___ 

 


