
 
COMUNICADO 066 – 25/09/2019 

De: Coordenação do Colégio Arquidiocesano de Ouro Preto 

Para: Pai/Mãe/Responsável por Aluno(a) do Colégio Arquidiocesano 

Assunto: Visita Orientada - Cordisburgo 

 

Prezado(a) Pai, Mãe ou Responsável,  
 
 
O Estado de Minas Gerais é berço de muitos poetas, romancistas, contistas e artistas plásticos. Na 

cidade de Cordisburgo, por exemplo, nasceu, em 1908, aquele que se tornaria um dos maiores Escritores 
da Literatura Brasileira, João Guimarães Rosa.  
 Com grande habilidade para fazer da palavra instrumento criador, inventivo e artístico, publicou diversos 
contos e um romance memorável, Grande sertão: veredas. Seus textos foram traduzidos para variados 
idiomas, o que contribuiu ainda mais para elevar a cultura nacional, apresentando o sertão mineiro ao 
mundo.  

Assim, considerando toda beleza e grandiosidade de seu legado artístico, aos(às) alunos(as) do 
Ensino Médio, faz-se a proposta de uma visita orientada à  cidade mineira de Cordisburgo, onde nasceu 
esse escritor.  

Na oportunidade, conhecerão a Casa Museu João Guimarães Rosa, participarão de uma roda de 
história com o grupo Miguilim e visitarão as Grutas: Rei do Mato e de Maquiné. 

Salienta-se, ainda, que essa visita estabelecerá um diálogo direto com as Aulas de Literatura, uma 
vez que os (as) alunos (as) já realizaram a leitura e a análise de contos do referido autor. Esta será uma 
forma de aproximar os (as) leitores (as) do cenário que deu origem aos textos estudados, aprofundando 
conhecimentos.  

 

SEGUE PROGRAMAÇÃO! 

 

          Data da atividade -   09/10/2019 (quarta-feira) 

          Saída de Ouro Preto - 07 horas 

          Visita à Gruta Rei do Mato -  10 horas 

          Almoço -  12 horas 

          Visita à Gruta de Maquiné - 13 horas 

          Visita à Casa de Guimarães Rosa - 15 horas 

          Retorno - 16 horas 

 

  INFORMAÇÕES E ORIENTAÇÕES:   

 

 O custo total da viagem é de R$ 85,00 (Oitenta e Cinco Reais); 

 Foi realizado um orçamento em um Restaurante, para o(a) aluno(a) que desejar almoçar no 

local.  O Valor é de R$ 20,00 (Vinte Reais), com direito a alimentação à vontade, 

refrigerante e sobremesa; 

 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 por um(a) professor(a); 

 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 Cordisburgo 

Preencher e devolver o Termo  de Autorização e efetuar o pagamento até o dia 06/10/2019, impreterivelmente, para 
funcionária Priscila Oprisu, no Setor Financeiro. 

 

(   ) Eu, ____________________________________________________________________, 

autorizo meu (minha) filho (a): ____________________________________________________, 

da ______ Série do Ensino Médio, portador(a) do documento de Identidade:     _______________ 

e/ou Certidão de Nascimento: Livro: _____Folha: _______Termo:________, a participar da Visita 

Orientada a Cordisburgo, no dia 09/10/2019. 

 

(      ) Meu(minha) filho(a) não participará da  Visita Orientada a Cordisburgo.  

 

Marque a opção desejada pelo (a) aluno(a): 

 

(   ) Pagamento  apenas da viagem: R$ 85,00(Oitenta e Cinco Reais); 

(   ) Pagamento de R$ 105,00(Cento e Cinco Reais), referentes  à viagem: R$ 85,00(Oitenta e 

Cinco Reais) mais R$ 20,00(Vinte Reais), com direito a alimentação à vontade, refrigerante e 

sobremesa. 

 

 

_________________________________________ 

Assinatura do Responsável 

 

Ouro Preto, ______ de _________ de 2019. 
 

 

 

 

 

 


