COMUNICADO 056/2017
Data: 02/08/2017
De: Coordenação Pedagógica
Para: Pais/Responsáveis por Alunos(as) do 8º ano do Ensino Fundamental- Anos Finais
Assunto: Visita Orientada-Congregação Israelita Mineira

Ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele, ou por sua
origem, ou sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender, e se elas
aprendem a odiar, podem ser ensinadas a amar, pois o amor chega mais
naturalmente ao coração humano do que o seu oposto. A bondade humana é
uma chama que pode ser oculta, jamais extinta. (Nelson Mandela)

Prezados(as) Pais/Responsáveis,

O Componente Curricular de Ensino Religioso não se reduz à apreensão abstrata dos
conhecimentos. Constitui-se, sobretudo, em um constante exercício de convivência, com a
finalidade de enriquecer as identidades culturais, religiosas e não religiosas.
Nesse sentido, há uma reflexão quanto à intolerância às diferenças, que é resultado de um
conceito prévio, fundamentado, muitas vezes, na aparência ou em atitudes
preconceituosas, construídas socialmente.
Tendo como objetivo propiciar o contato com novos costumes, valores e tradições,
oportunizando o respeito às diferenças, os(as) alunos(as) do oitavo ano estudarão, ao longo
da Segunda e Terceira Etapas Letivas, as religiões proféticas: Judaísmo, Cristianismo e
Islamismo.
Dessa forma, no dia 10/08/2017 (quinta-feira), serão acolhidos (as) pelo rabino Uri Lam, na
Sinagoga - Congregação Israelita Mineira - localizada em Belo Horizonte.
Seguem Cronograma e informações relevantes.
Horário

Programação

14h

Saída de Ouro Preto – Lar dos Idosos São Vicente
de Paulo

16 h

Visita Orientada - Congregação Israelita Mineira
Rua Rio Grande do Norte, 477
Bairro Funcionários

17 h

Previsão de saída - Belo Horizonte

19 h

Previsão de Chegada - Lar dos Idosos São Vicente
de Paulo

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$ 35,00 (Trinta e Cinco Reais), considerando que
todos irão participar. Caso haja desistência, esse valor será recalculado. Portanto, é
preciso que a confirmação seja devolvida à escola até o dia 04/08 (sexta-feira).
OBSERVAÇÕES:
 Os alunos deverão levar um lanche saudável, evitando alimentos perecíveis como:
presunto, patês, suco natural caseiro.
 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

O valor referente ao pagamento da Visita Orientada, deverá ser entregue à Sra. Dáphne
Meirelles, no Setor de Comunicação do CAOP, até o dia 08/08/2017(terça-feira),
impreterivelmente.
______________________________________________________________________________
Termo de Ciência/Autorização à Visita Orientada-Congregação Israelita Mineira
_______________________________________________________________________
Eu, ____________________________________________________________________, autorizo meu(minha)
filho(a) ___________________________________________, do 8º Ano do Ensino Fundamental- Anos Finais,
portador do RG:________________ ou Certidão de Nascimento do aluno:
Livro________Folha_______Termo_________________ a participar da Visita Orientada-Congregação Israelita
Mineira, em Belo Horizonte, no dia 10 de junho de 2017 (quinta-feira).

( ) NÃO autorizo meu(minha) filho(a) a participar da Visita Orientada-Congregação Israelita Mineira.

___________________________________________
Assinatura do Pai, Mãe ou Responsável

Ouro Preto, ___ de ______ de 2017.

