COMUNICADO 026 – 23/04/2018
De: Coordenação Pedagógica
Para: Pais/Responsáveis por Alunos(as) do Ensino Médio
Assunto: VISITA ORIENTADA – ESCOLA DA INTELIGÊNCIA

Sr.(a). Pai, Mãe/Responsável por Aluno(a) do Ensino Médio,

Por meio dos(a) educadores(as), o Colégio Arquidiocesano, em sintonia com os novos tempos, numa perspectiva
futura, insere-se no mundo em que a prática social e o trabalho são referências para a difusão do conhecimento e da
cultura. Dessa forma, a intenção é contribuir para a formação integral do(as) aluno(as), que é construtor(a) da própria
história e transformador(a) da sociedade.

É papel dos(as) envolvidos(as) na Educação atentarem-se para as necessidades de cada faixa etária, buscando
estratégias que favoreçam o despertar do(a) educando(a) para as descobertas relativas a si e ao mundo.
Nesse sentido, uma das propostas educativas é, por meio do Programa da Escola da Inteligência, assessorar o(a)
discente na construção de um Projeto de Vida, bem como no crescimento gradativo dos(as) alunos(as) no que diz
respeito aos aspectos cognitivos, emocionais, culturais, além do possível desenvolvimento da multiplicidade da
inteligência.

No aspecto pedagógico, trata-se de um momento de reflexão sobre vivências e desafios que compõem a vida de cada
indivíduo (Identidade, Protagonismo, Vocação, Profissão, Decisões).

Deseja-se, portanto, oportunizar uma programação que inclua um momento para que o(a) educando(a) possa delinear
um planejamento, que é, também, uma proposta de formação humana e integral dos(as) alunos(as) que são confiados
a esta Instituição.

Além disso, no desenvolvimento da presente proposta, estarão inclusas atividades em que se possam analisar
diferentes habilidades, refletir sobre o aprendizado de forma contínua, o olhar para o processo criativo,
transformador, socializador e cientifico; respeitando valores éticos universais como solidariedade, dignidade humana,
cidadania e tolerância.

No intuito de priorizar um momento significativo aos(às) alunos(as) do Ensino Médio é que se organizou uma
atividade, intitulada: Projeto de Vida com uma programação a ser realizada em um espaço diferenciado.

Para que essa atividade aconteça, alguns procedimentos devem ser observados e realizados:

 Local: Hotel Fazenda Pé do Morro
 Data da Atividade: 14 de maio de 2018
 Valor do Transporte: R$ 25,00
 Estadia no espaço, incluindo: delicioso café da manhã e da tarde, com merendas e quitandas
caseiras e almoço com uma comidinha mineira especial - R$65,00
 Os(as) alunos(as) deverão estar devidamente uniformizados.
 É necessário que os(as) alunos(as) estejam portando um documento de identificação durante a
viagem.
 Horário de saída: 8 horas
 Horário de chegada: 16 horas (aproximadamente).

Atenciosamente,
Coordenação Pedagógica

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TERMO DE CIÊNCIA/AUTORIZAÇÃO/PAGAMENTO: VISITA ORIENTADA EI
Preencher e devolver a Autorização até o dia 07/05/18, impreterivelmente, no Setor de Comunicação.

Eu, ___________________________________________________________________________________,
autorizo meu (minha) filho (a) _______________________________________________________________,
portador da C.I.: __________________________________________, da turma da ____ série do Ensino
Médio, a participar da atividade intitulada Projeto de Vida, no dia 14 de maio de 2018.

___________________________________________
Assinatura do Pai, Mãe ou Responsável
Ouro Preto, ___ de ________ de 2018.

