
 
COMUNICADO 039 – 25/06/2019 
De: Coordenação do Colégio Arquidiocesano   

Para: Pais/Responsáveis por Alunos(as) do 5º Ano do Colégio Arquidiocesano de Ouro Preto 

Assunto: Visita Orientada ao CCBB - Exposição da DreamWorks  

 

Prezada(o) Mãe, Pai/ Responsável por Alunos(as) do 5º Ano, 
 

 

 Ao longo da segunda etapa letiva, o professor de Filosofia, Evaldo Rosa, abordou as temáticas 
natureza e cultura, com a turma do 5º ano do Ensino Fundamental- Anos Iniciais. 
 
Neste sentido, sabendo-se que a cultura é uma construção humana, será realizada uma visita 
orientada ao Centro Cultural do Banco do Brasil, na DreamWorks Animation: A Exposição - Uma 
Jornada do Esboço à Tela, no dia 01de julho de 2019 (segunda-feira). 
 
A referida Exposição apresenta 400 itens de acervo, incluindo itens raros e inéditos, como 
desenhos, storyboards, máscaras, mapas, fotografias, pôsteres, pinturas e artes originais, 
diretamente dos arquivos do DreamWorks Animation. Também serão exibidas entrevistas e 
imagens de bastidores que mostram como se dá o complexo e criativo processo do esboço de um 
desenho às telas. 
 
Por meio de experiências digitais imersivas, os(as) alunos(as) poderão explorar diferentes 
mundos, ver de perto as expressões faciais de personagens queridos e conferir efeitos visuais, 
sonoros e de iluminação de última geração, além de criar sua própria animação 2D. Além de 
apreciar uma projeção de 180 graus, criada especialmente para a mostra. Por fim, as crianças 
poderão desenhar e criar um curta animado, a partir da tecnologia do estúdio DreamWorks 
Animation. 
 
Ressalta-se que a AI2 de Língua Inglesa, que estava agendada para o dia 01 de julho (segunda-
feira), será transferida para o dia 03 de julho (quarta-feira). 

 

SEGUE PROGRAMAÇÃO! 

             

             *Data da atividade- 01/07/2019 (segunda-feira) 

 

     10h00min: Saída de Ouro Preto - Colégio Arquidiocesano de Ouro Preto 

     12h00min: Almoço no Xodó - Praça da Liberdade 

     14h00min: Visita ao CCBB - Praça da Liberdade 

     16h00min: Saída de Belo Horizonte  

 

     CUSTOS DA VIAGEM: 

 

O custo do transporte será de R$50,00 (Cinquenta Reais).  

O custo da alimentação será de responsabilidade de cada criança. Sugestões de cardápio: 
Prato executivo : 2 hambúrgueres, ovo, fritas, arroz, feijão, alface e tomate - R$ 19,90 

 



Prato executivo: Strognoff, arroz e fritas - R$ 13,90 
Sanduíche Xodoburger com fritas e refrigerante - R$ 19,90 
Refrigerante (300ml) - R$ 6,50 
Suco (300 ml) - R$ 7,00 
Sorvete casquinha - R$ 2,90 
Copinho júnior de sorvete Italiano - R$ 2,90 
 
 

  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.  

*A atividade depende da adesão de pelo menos 20 alunos(as) para acontecer, caso contrário, os 

pais e/ou responsáveis serão comunicados. 

 

Atenciosamente, 

 

Coordenação Pedagógica 

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

Visita ao CCBB 
Preencher e devolver o Termo  de Autorização e efetuar o pagamento do transporte até o dia 28/06, 

impreterivelmente, para Funcionária Priscila Oprisu- Setor Financeiro. 
 

( ) 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:________, autorizo meu(minha) filho(a) a participar da 

visita ao CCBB, no dia 01/07/2019. 

 

(      ) Meu(minha) filho(a) não participará da visita ao CCBB.  

 

___________________________________________ 
Assinatura do Pai, Mãe ou Responsável 

_______  de junho de 2019. 


