COMUNICADO 073/2017
Data: 20/09/2017
De: Coordenação Pedagógica
Para: Pais/Responsável por Alunos(as) do 6º ano do Ensino Fundamental- Anos Finais
Assunto: Visita Orientada à COPASA e Projeto Institucional

Prezados Pais/Responsáveis,
Um dos conceitos discutidos com os(as) alunos do 6º ano do Ensino Fundamental-Anos Finais refere-se
ao processo de tratamento de água. A partir dos textos e atividades apresentadas na Coleção Bernoulli,
oportunizou-se a reflexão sobre a importância da preservação da água, através da educação sanitária, de
modo a garantir a manutenção desse recurso precioso.
Com o intuito de possibilitar uma apresentação prática da temática, por meio da identificação do processo
de limpeza da água, destacando a complexidade de realização das etapas bem como seu elevado custo,
foi proposta uma Visita Orientada à Companhia de Saneamento de Minas Gerais (COPASA).
A COPASA é uma empresa de economia mista cuja principal atividade é a prestação de serviços em
abastecimento de água, esgotamento sanitário e resíduos sólidos. A empresa oferece um Programa de
Visitas, que é aberto à população, com o objetivo de difundir informações sobre o trabalho desenvolvido
em suas unidades, conscientizar sobre a necessidade de cuidar do meio ambiente e utilizar corretamente
os serviços de água e esgoto.
Nesse sentido, no dia 03 de outubro (terça-feira), será realizada uma visita à Estação de tratamento de
águas fluviais (ETAF) da Pampulha, uma das unidades desta empresa.
Na oportunidade, os discentes realizarão uma das etapas do Projeto Institucional, vinculada à temática
Tecnologia-Construindo relações saudáveis, que se configura na apreciação de um filme que
proporcionará reflexões e discussões sobre o uso das redes sociais e de suas especificidades.
Para efetivação das referidas atividades, os alunos serão acompanhados pelas professoras Lorena
Bandeira e Selma Coelho e as funcionárias Sônia Pereira e Maria Tereza Carneiro.
Seguem Cronograma e informações relevantes.
Horário

Programação

7h

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

9h

Visita Orientada – ETAF Pampulha

12h

Almoço – Shopping Dell Rey

13h e 30 min

Apreciação do filme – Shopping Del Rey

16 h

Previsão de saída – Belo Horizonte

18h

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$ 28,00 (Vinte e Oito 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 27/09 (quarta-feira).
 Alimentação
O almoço será realizado no Shopping Del Rey. Os preços variam entre R$ 20,00 (Vinte Reais) e R$
30,00 (Trinta Reais).

 Ingresso – Cinema 3D:
O valor do ingresso é de R$14,00 (inteira), portanto a metade terá o valor de R$ 7,00.
Custo do Transporte + Cinema (meia) = R$ 35,00 (Trinta e Cinco)

O valor referente ao pagamento do transporte e do ingresso do Cinema deverá ser entregue à Sra.
Daphne Meirelles, na Setor de Comunicação do CAOP, até o dia 29/09/2017 (sexta-feira),
impreterivelmente.
OBSERVAÇÕES:
 Os(as) alunos(as) 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.
 É obrigatório o uso de sapato fechado/tênis e calça comprida.
 A visita tem a duração máxima de 2h. Recomenda-se o uso de repelente e protetor.
 Caso ocorram imprevistos operacionais e naturais, como chuva, na Unidade a ser visitada, a
COPASA MG poderá cancelar a visita, comprometendo-se, porém, em agendar outra data e
horário.

Atenciosamente,
________________________________________
Coordenação Pedagógica

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Termo de Ciência/Autorização
Eu, _________________________________________________________________________, autorizo meu(minha)
filho(a) ___________________________________________, do 6º Ano do Ensino Fundamental-Anos Finais,
portador do RG:________________ ou Certidão de Nascimento do aluno: Livro_____________________
Folha_______________ Termo_________________ a participar da Visita Orientada à COPASA e a apreciação de
um filme, em Belo Horizonte, no dia 03 de outubro de 2017 (terça-feira).

(

) NÃO autorizo meu(minha) filho(a) a participar da Visita Orientada à COPASA e a apreciação de um filme, em

Belo Horizonte, no dia 03 de outubro de 2017 (terça-feira).

___________________________________________
Assinatura do Pai, Mãe ou Responsável

Ouro Preto, ___ de ______ de 2017.

