COMUNICADO 011 – 07/03/2018
De: Coordenação Pedagógica
Para: Pais/Responsáveis por Alunos(as) do 5º ano do Ensino Fundamental - Anos Iniciais
Assunto: Visita Orientada – Espaço do Conhecimento da UFMG

Senhores Pais/Responsáveis,
Tendo como referência os conceitos abordados no Conteúdo Curricular de Ciências e considerando
a ampliação do olhar de mundo do estudante do 5º ano, para uma perspectiva mais global e sistêmica, o
material didático Bernoulli Sistema de Ensino aborda a complexidade das relações existentes entre a
sociedade e a natureza. Mediante essa proposta, a professora Marcília de Moraes planejou, para o dia 15
de março de 2018, quinta-feira, uma visita orientada ao Planetário do Espaço do Conhecimento – UFMG.
Serão momentos em que os(as) alunos(as) poderão aprofundar seus conhecimentos sobre de que
forma a população tem se comportado diante dos fenômenos do planeta Terra..
O Planetário do Espaço do Conhecimento da UFMG é um espaço cultural diferenciado, que conjuga
cultura, ciência e arte simultaneamente. Sua missão não se limita à difusão do conhecimento científico, mas
também à produção de diversos saberes, trabalhando no sentido de propor linguagens que combinam,
inovam e fruem conteúdos, de forma lúdica.
Para realização da atividade proposta, na qual os alunos serão acompanhados pela professora
Marcília de Moraes e laboratorista Sandra de Oliveira, segue o cronograma previsto:
HORÁRIO
11:10
11:30
13:40
16:00
17:30
18:00

PROGRAMAÇÃO
Saída de Ouro Preto – Colégio Arquidiocesano
Rodoviária Nova – Cachoeira do Campo
Espaço do Conhecimento – UFMG
Saída de Belo Horizonte
Previsão de Chegada em Cachoeira do Campo – Rodoviária Nova
Previsão de Chegada em Ouro Preto – Colégio Arquidiocesano

Transporte:
A empresa responsável pelo transporte será a TomazTur. Seguem documentações da referida empresa:

A empresa responsável pelo transporte será a TomazTur. O custo com o transporte será de R$ 37,00
(Trinta e Sete Reais), considerando que todos irão participar. Caso haja desistência, esse valor será
recalculado. Portanto, é preciso que a confirmação seja devolvida à escola o quanto antes.
Entrada no Planetário do Espaço do Conhecimento - UFMG:
Para entrada no Planetário do Espaço do Conhecimento - UFMG o valor é de 3,00 (Três Reais), por
aluno, que deverá ser entregue, juntamente com o valor do transporte. Ressalta-se que o pagamento para
entrada deve ser feito com antecedência, segundo as instruções para reserva da visita.
Custo da Visita:
A visita gerará custo total de R$ 40,00 (quarenta reais), valor que deverá ser entregue à Dáphne, no
Setor de Comunicação do CAOP até dia 14/03/2018 (quarta-feira), impreterivelmente.
OBSERVAÇÕES:
• Os alunos deverão levar um lanche saudável e reforçado, pois será a única refeição que farão
durante a visita. Evitar alimentos perecíveis como: presunto, patês, suco natural caseiro.
• É de fundamental importância que seu (sua) filho (a) porte a Carteira de identidade ou cópia da
Certidão de Nascimento, bem como o 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.
Atenciosamente,
Coordenação Pedagógica

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Termo de Ciência/Autorização

Preencher e devolver a Autorização/Confirmação/Pagamento até o dia 14/03/18, impreterivelmente, no
Setor de Comunicação.
Eu, ______________________________________________________________________________________, autorizo
meu(minha) filho(a) ________________________________________________________________________________,
do 5º Ano do Ensino Fundamental-Anos Iniciais, portador do RG:__________________________________ ou Certidão
de Nascimento do aluno: Livro_____________________ Folha_______________ Termo_________________ a
participar da Visita Orientada ao Espaço do Conhecimento - UFMG, em Belo Horizonte, no dia 15 março de 2018
(quinta-feira).
(

) NÃO autorizo meu(minha) filho(a) a participar da Visita Orientada ao Espaço do Conhecimento - UFMG, em Belo

Horizonte, no dia 15 março de 2018 (quinta-feira).
___________________________________________
Assinatura do Pai, Mãe ou Responsável

Ouro Preto, ___ de ______ de 2018.

