
 
COMUNICADO 032 – 10/06/2019 
De: Coordenação do Colégio Arquidiocesano   

Para: Pais/Responsáveis por Alunos(as) do 8º Ano do Colégio Arquidiocesano de Ouro Preto 

Assunto: Visita Orientada à Sinagoga - Congregação Israelita Mineira 

 

Prezada(o) Mãe, Pai/ Responsável por Alunos(as) do Oitavo Ano, 
 

Ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de 
sua pele, ou por sua origem, ou sua religião. Para 
odiar, as pessoas precisam aprender, e se elas 
aprendem a odiar, podem ser ensinadas a amar, 
pois o amor chega mais naturalmente ao coração 
humano do que o seu oposto. A bondade humana 
é uma chama que pode ser oculta, jamais extinta. 

                                          Nelson Mandela 

  

 A intolerância às diferenças quanto à Raça, Gênero, Credo, Condição Social, dentre 

outros é resultante de um conceito prévio embasado em fundamentos pouco elaborados, muitas 

das vezes, considerando, apenas, a aparência, refletindo atitudes preconceituosas que vão 

sendo construídas socialmente.  

Neste sentido, ao longo da Segunda Etapa Letiva de 2019, os(as) alunos(as) do Oitavo 

Ano, Ensino Fundamental – Anos Finais estudarão as religiões proféticas, a saber: Judaísmo, 

Cristianismo e Islamismo. 

Com o objetivo de vivenciar o respeito à diversidade religiosa, viabilizou-se a possibilidade 

de uma visita à Sinagoga - Congregação Israelita Mineira - localizada em Belo Horizonte.  

Os(As) Visitantes serão acolhidos pelo rabino Uri Lam, quem será o anfitrião e 

compartilhará com os(as) participantes novos costumes, valores, tradições e aspectos religiosos. 

Para a participação da atividade proposta, solicita-se aos(às) Alunos(as) materiais para 

anotação, máquinas fotográficas ou outro aparelho que possa ser usado para registros 

fotográficos.  

Salienta-se que os recursos digitais solicitados são de inteira responsabilidade dos(as) 

Alunos(as), evidenciando que o Colégio Arquidiocesano de Ouro Preto, na pessoa de 

seus(suas) representantes, não se responsabilizará por eventuais danos ou perdas.  

 

 

SEGUE PROGRAMAÇÃO! 

             

             *Data da atividade- 17/06/2019 (segunda-feira) 

 

     11h00min: Saída de Ouro Preto - Colégio Arquidiocesano de Ouro Preto 

     12h00min: Almoço no Restaurante 4 Estações Grill (2º Piso do Supermercado BH) 

     14h30min: Visita à Sinagoga - Congregação Israelita Mineira 

     16h30min: Retorno 

 

 



     CUSTOS DA VIAGEM: 

 

O custo do transporte será de R$45,00 (Quarenta e Cinco Reais).  
O custo do transporte mais o almoço será de R$65,00 (Sessenta e Cinco Reais).  
Local do almoço: Restaurante 4 Estações Grill (2º Piso do Supermercado BH), na modalidade 
self-service, incluindo a bebida (suco ou refrigerante).  
 

  ORIENTAÇÕES:   

 

* O(A) aluno(as) deverá levar um lanche saudável, evitando alimentos perecíveis como: 

presunto, patês, suco natural caseiro. 

*Cada aluno(a), ciente da sua condição alimentícia, deverá levar um valor em dinheiro de acordo 

com o que desejará consumir, sendo, portanto, de responsabilidade individual. 

 * 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. 

*O(a) aluno(a) deverá apresentar-se devidamente uniformizado.  

*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.  

 

Atenciosamente, 

 

___________________________________ 

Coordenação Pedagógica 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
TERMO DE CIÊNCIA/ AUTORIZAÇÃO  

Visita à Sinagoga - Congregação Israelita Mineira 

Preencher e devolver o Termo  de Autorização e efetuar o pagamento até o dia 14/06, 
impreterivelmente, para Funcionária Priscila Oprisu- Setor Financeiro. 

 

 

( ) Eu, __________________________________________________________________,  

responsável pelo(a) aluno(a) _____________________________________________________, 

do _____Ano do Ensino Fundamental- Anos Finais, portador(a) do documento de Identidade:     

_____________________________________ e/ou Certidão de Nascimento: Livro: _____Folha: 

_______Termo:________, autorizo meu(minha) filho(a) a participar da visita à Sinagoga - 

Congregação Israelita Mineira, no dia 17/06/2019. 

 

(      ) Meu(minha) filho(a) não participará da à Sinagoga - Congregação Israelita Mineira.  

___________________________________________ 
Assinatura do Pai, Mãe ou Responsável 

_______  de junho de 2019. 


