
 
COMUNICAÇÃO 100– 25/10/2018 

De: Coordenação Pedagógica 

Para: Pai/Mãe/Responsável por Alunos(as) do 5º Ano 

Assunto: Visita Orientada – Museu de História Natural 

 

Prezados Pais/Responsáveis,  

Tendo como referência os conceitos estudados no Conteúdo Curricular de Ciências – Coleção 

Bernoulli, que abordam a forma como a biodiversidade se modificou na Terra desde seu 

surgimento há bilhões de anos até os dias atuais, a professora Marcília de Moraes planejou, para 

o dia 07 de novembro de 2018, quarta-feira, uma visita orientada ao Museu de História Natural e 

Jardim Botânico – UFMG, para os(as) alunos(as) do 5 ano do Ensino Fundamental- Anos Iniciais. 

O Museu de História Natural da UFMG é um importante espaço de preservação da 

biodiversidade, uma vez que abriga inúmeras espécies da fauna e flora brasileiras. Aberto à 

visitação pública, ele oferece diversas opções de lazer, cultura e aprendizado pelo contato direto 

com a natureza e com todos os benefícios por ela gerados. Além disso, dispõe de um acervo 

formado por aproximadamente 150.000 itens entre peças e espécimes científicos preservados e 

vivos (coleção científica de plantas e reserva vegetal) e contextualizados nas áreas da 

Arqueologia, Paleontologia, Geologia, Botânica, Zoologia, Cartografia Histórica, Etnografia e Arte 

Popular.  

Para realização da atividade proposta, na qual os alunos serão acompanhados pelas professoras 

Marcília de Moraes, Maria Aparecida Delamore e Laísa Cesário, segue o cronograma previsto: 

HORÁRIO PROGRAMAÇÃO 

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

10 horas e 20 minutos Rodoviária Nova – Cachoeira do Campo 

11 horas Restaurante 4 Estações Grill 

13 horas e 30 minutos Visita Orientada - Museu de História Natural 

15 horas e 30 minutos Previsão de Saída de Belo Horizonte 

17 horas Previsão de chegada em Cachoeira do Campo 

17 horas e 30 minutos Previsão de chegada em Ouro Preto – Lar dos Idosos São Vicente de 
Paulo 

Custos da Visita:   

O custo com o transporte, oferecido pela empresa Tomaz Thur, será de R$ 45,00 (quarenta e 

cinco 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.   

O valor da entrada no Museu de História Natural e Jardim Botânico - UFMG é de 15,00 (Quinze 

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. 



O almoço será no Restaurante 4 Estações Grill (2º Piso do Supermercado BH), na modalidade 

self-service, por R$ 20,00 (vinte reais), incluindo a bebida (suco ou refrigerante).  

Total: A visita gerará custo total de R$ 80,00 (oitenta reais), valor que deverá ser entregue à 

funcionária Dáphne, No Setor de Comunicação do CAOP até dia 05/11/2018 (sexta-feira), 

impreterivelmente.  

É importante salientar que a prova de Ciências do dia 07 de novembro(quarta-feira) será 

transferida para o dia 14 de novembro(quarta-feira). 

OBSERVAÇÕES:  

Os(as) alunos(as) deverão levar um lanche saudável e reforçado. 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 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.  

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. Por motivo de 

segurança, não será permitido o uso de sandália, chinelo ou sapatinho de salto. 

Atenciosamente,  

 

Coordenação Pedagógica 

_____________________________________________________________________________________ 
TERMO DE CIÊNCIA/AUTORIZAÇÃO– VISITA ORIENTADA 

Preencher e devolver o Termo de Ciência até o dia 30/10/2018 (terça-feira), impreterivelmente, para a funcionária Dáphne 
Meireles- Setor de Comunicação. 

 

(   ) Eu, ______________________________________________________, responsável pelo (a) 

aluno(a)_____________________________________________________, do 5º Ano do Ensino 

Fundamental - Anos Iniciais, portador(a) do documento de Identidade:     ____________________ e/ou 

Certidão de Nascimento: Livro: ________Folha: _________Termo:____________________, a participar 

da visita orientada ao Museu de História Natural e Jardim Botânico – UFMG, no dia 7 de novembro de 

2018. 

(   ) Meu(minha) filho(a) não participará da visita orientada ao Museu de História Natural e Jardim 

Botânico – UFMG.  

_______________________________________________________ 
Assinatura do Pai, Mãe ou Responsável 

Ouro Preto, __ de ___ de 2018. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


