
 
COMUNICADO 050 – 14/08/2019 
De: Coordenação do Colégio Arquidiocesano   

Para: Pais/Responsáveis por Alunos(as) do 2º Período do Colégio Arquidiocesano de Ouro Preto 

Assunto: Visita Orientada – Museu do Brinquedo 

 
Prezados Pais/Mães ou Responsáveis,  
 

Os brinquedos contribuem para o aprimoramento das capacidades emocionais, motoras, intelectuais e sociais. As 
atividades lúdicas permeiam o universo da criança desde a Educação Infantil.  Assim em consonância com o Projeto 
Identidade: conhecendo minha história, que vem sendo trabalhado com a turma do 2º período, é importante 
favorecer novas interações e ampliar o conhecimento da criança a respeito de si mesma, do outro em relação ao ato 
de brincar, demonstrando a importância dos brinquedos e brincadeiras coletivas. 

Nesse sentido, visando ampliar os conhecimentos em torno dessa temática, será realizada uma visita orientada ao 

Museu dos Brinquedos, em Belo Horizonte, no dia 22 de agosto (quinta-feira), juntamente com 10 alunos da turma 
do 1º ano do Ensino Fundamental, acompanhados pela professora Fátima Rosane e Sandra de Oliveira. 

Para realização da atividade proposta, na qual os alunos do 2º Período serão acompanhados pelas professoras Edna 
Silvestre, Gisane de Oliveira e Tim Machado, segue o cronograma previsto: 
 

HORÁRIO PROGRAMAÇÃO 

07 horas Saída de Ouro Preto – Colégio Arquidiocesano de Ouro Preto 

09 horas Visita Orientada ao Museu do Brinquedo 

10 horas e 30 minutos Piquenique no Museu do Brinquedo 

11 horas e 00 minutos Retorno 

13 horas  Previsão de chegada em Ouro Preto – Colégio Arquidiocesano  
 

O custo com o transporte executivo, oferecido pela empresa Tomaz Thur, será de R$ 58,00 (cinquenta e oito 
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 do Brinquedo é de R$12,00 (doze reais). 
 
Total: A visita gerará custo total de R$ 70,00 (setenta e reais), valor que deverá ser entregue à funcionária Priscila, 
No Setor Financeiro do CAOP até dia 19/08/2019 (segunda-feira), impreterivelmente.  
 
O aluno deverá levar um lanche saudável e reforçado para o piquenique. Evitar alimentos perecíveis como: presunto, 
patês e suco natural caseiro.  
 
OBSERVAÇÕES:  
 
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. 
 
Ressalta-se que, devido a atividade extraturno, os(as) alunos(as) não terão aula no período da tarde. 
 
Atenciosamente,  

 
Coordenação Pedagógica 

 



 
 
 

_____________________________________________________________________________________ 
TERMO DE CIÊNCIA/AUTORIZAÇÃO– VISITA ORIENTADA 

Preencher e devolver o Termo de Ciência e o valor até o dia 19/08/2019 (segunda-feira), impreterivelmente, para a funcionária 
Priscila Oprisu- Setor Financeiro. 

 

(   ) Eu, ______________________________________________________, responsável pelo (a) 
aluno(a)_____________________________________________________, do 2º Período da 
Educação Infantil, portador(a) do documento de Identidade:    ____________________ e/ou 
Certidão de Nascimento: Livro: ________Folha: _________Termo:____________________, a 
participar da visita orientada ao Museu do Brinquedo, no dia 22 de agosto de 2019. 

(   ) Meu(minha) filho(a) não participará da visita orientada ao Museu do Brinquedo.  

_______________________________________________________ 
Assinatura do Pai, Mãe ou Responsável 

Ouro Preto, __ de ___ de 2019. 

 


