
 
COMUNICADO 041 – 12/07/2019 
De: Coordenação do Colégio Arquidiocesano   

Para: Pais/Responsáveis por Alunos(as) do 7º Ano do Colégio Arquidiocesano de Ouro Preto 

Assunto: Visita Orientada - Projeto Urbanização 

 

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

Conforme Roteiro específico, repassado aos alunos e alunas, sobre a Visita Orientada 

à Cidade de Belo Horizonte, com a Turma do 7.º Ano do Ensino Fundamental- Anos 
Finais,       para realização da referida Atividade, as seguintes orientações deverão ser 

respeitadas: 

   

1 – Preenchimento da Autorização; 

2 – Devolução do Termo de Ciência e a Autorização para os devidos 
encaminhamentos; 

3 – Observação das seguintes ORIENTAÇÕES:   

 

* O(A) aluno(a) 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.  

 
     *Data da atividade-   14/08/2019 (quarta-feira) 

 

      08 horas: Saída de Ouro Preto  

      12horas: Almoço 
      14 horas: Atividade de acordo como Roteio Programado 

       16 h e 30 min - Retorno 

 O custo do transporte é de R$ 60,00 (Sessenta Reais) 
 

Atenciosamente, 
 
 

___________________________________ 
Coordenação Pedagógica 

 
 

 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TERMO DE CIÊNCIA/ AUTORIZAÇÃO  
Visita Orientada – Projeto Hurbanização 

Preencher e devolver o Termo  de Autorização e efetuar o pagamento até o dia 09/08, 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 Cidade de Belo 

Horizonte - PROJETO DE URBANIZAÇÃO, no dia 14/08/2019. 

 

(      ) Meu(minha) filho(a) não participará da Visita à Cidade de Belo Horizonte - PROJETO DE 

URBANIZAÇÃO, no dia 14/08/2019. 

 

___________________________________________ 
Assinatura do Pai, Mãe ou Responsável 

 

_______  de ___________ de 2019. 


