COMUNICADO 085 – 19/09/2018
De: Coordenação Pedagógica
Para: Pai, Mãe, Responsável por Alunos(as) do 9º Ano do Ensino Fundamental- Anos Finais
Assunto: Projeto Institucional- Visita à Comunidade da Figueira

Prezados Pais/Responsáveis,
A escola configura-se em um espaço que oportuniza a construção do conhecimento, além de estreitar e
fortalecer as relações interpessoais de amizade, de solidariedade e de respeito. Dentre vários aspectos, possui
relevante papel na formação da cidadania, incentivando, sobretudo, formas de participação na comunidade.
Nesse sentido, por meio do Projeto Institucional intitulado A Arte de resolver problemas- “Pensar
globalmente, agir localmente”, mobilizam-se ações em prol da Comunidade da Figueira, que pertence à
Fundação Marianense de Educação, mantenedora do Colégio Arquidiocesano.
Como uma das etapas do Projeto, os discentes das turmas do 9º ano produzirão um documentário sobre o
trabalho realizado na referida Instituição. Esta Proposta Pedagógica ocorrerá no dia 24 de setembro (segundafeira) e será mediada pelas professoras: Cássia Lacerda e Maria Aparecida Delamore.
A empresa responsável pelo translado dos discentes é a Thomaz Tur; o valor individual do transporte é R$15,00
(quinze reais).
Segue Cronograma:
Horário
7h

8h

Programação
Saída de Ouro Preto- Colégio Arquidiocesano de Ouro
Preto
Visita Orientada - Comunidade da Figueira (Mariana)

9h e 30 min

Previsão de saída

10h e 30 min

Previsão de chegada

Para colaborar com os(as) assistidos(as) pela Comunidade da Figueira, será organizada uma Campanha de
Arrecadação de objetos escolares (caderno brochurão, lápis de cor, pincel atômico, folhas de papel ofício,
cola, tesoura,etc.).
OBSERVAÇÕES:
* 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.
*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.
*O(a) aluno(a) deverá apresentar-se devidamente uniformizado.

Atenciosamente,

Coordenação Pedagógica

_____________________________________________________________________________________

TERMO DE CIÊNCIA/ AUTORIZAÇÃO – INTEGRAÇÃO À COMUNIDADE DA FIGUEIRA
Preencher e devolver o Termo de Autorização e efetuar o pagamento até o dia 21/09/2018 (sexta-feira), impreterivelmente, para
a funcionária Dáphne Meireles- Setor de Comunicação.

(

)Eu,_________________________________________________________, Responsável pelo(a) aluno(a) autorizo

meu (minha) filho (a): ______________________________________, do 9º Ano do Ensino Fundamental - Anos Finais,
portador(a) do documento de Identidade:

_____________________________________ e/ou Certidão de

Nascimento: Livro: _____Folha: _______Termo:________, a participar da Proposta de Intervenção na Comunidade da
Figueira, a ser realizada no dia 24 de setembro de 2018.
(

) Meu(minha) filho(a) não participará da atividade.
_______________________________________________________
Assinatura do Pai, Mãe ou Responsável
Ouro Preto, __ de ___ de 2018.

