COMUNICADO
071/2017
Data: 12/09/2017
De: Coordenação Pedagógica
Para: Pais/Responsáveis por Alunos(as) do 8º ano do Ensino Fundamental- Anos Finais
Assunto: Visita Orientada a Petrópolis

Prezados Pais/Responsáveis,
Conforme pontuado em Reunião, nos dias 15 e 16 de setembro, o professor Herinaldo Alves
realizará com os(as) alunos(as) do 8º ano a Visita Orientada a Petrópolis. Esta, por meio da
elaboração de um livro de bolso, apresentando o Roteiro Histórico da referida cidade, configurarse-á em um instrumento avaliativo para a Terceira Etapa Letiva e proporcionará a verticalização
da temática referente ao Brasil Império.
Na referida atividade, os discentes também serão acompanhados pelos professores Gisângelo
Machado, Ana Karina Hutton, Míriam Fernandes Guimarães e a funcionária Sônia Pereira.
Nesse sentido, segue Cronograma.
DATA

15/09 (6ª feira)

HORÁRIO

LOCAL

6h e 30min

Saída de Ouro Preto- Em frente ao
Supermercado Cooperouro (Bairro Cabeças)

12h e 30 min

- Previsão de chegada em Petrópolis

14h

* Visita ao Museu Imperial

16h e 30 min

* Visita ao Palácio Amarelo

18h

* Noite cultural - Sarau Imperial

19h e 30 min

* Chegada - Pousada 14-Bis

21h

* Rodízio de pizza

7h e 30 min

* Café da manhã

9h

* Praça Dom Pedro

9h e 30 min

* Visita ao Jardim do Palácio Imperial

10h

* Passeio de charrete até a Praça 14-Bis

10h e 30 min

* Visita ao Museu Casa de Santos Dumont e

15/09 (6ª feira)

16/09 (sábado)

ao Palácio de Cristal

16/09 (sábado)

12h e 30 min

* Almoço

14h

* Visita à Catedral e ao Museu da FEB (Força
Expedicionária Brasileira)

16h

Previsão de Saída de Petrópolis

22h

Previsão de Chegada em Ouro Preto - Em
frente ao Supermercado Cooperouro (Bairro
Cabeças)

Para a realização da atividade proposta, reiteram-se as seguintes orientações:
• É obrigatório o uso do uniforme durante todas as atividades da Visita Orientada.
• O material impresso para produção do livro de bolso será entregue ao professor em data
agendada.
• Evite 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 enviar para que
possa ser ministrado.
• Os (as) alunos(as) deverão levar protetor solar, agasalho para o período noturno, garrafinha de
água, máquina fotográfica, caderno e caneta para anotações, além de calçar tênis confortáveis.
• Devido o período noturno na chegada da visita, solicita-se que os pais/responsáveis busquem
os(as) aluno(as) no local determinado pelo cronograma.
• Para contatos com os professores, segue telefone: 9 8989 9419.

Atenciosamente,

_________________________________
Coordenação Pedagógica

