
 
COMUNICADO 070 – 07/10/2019 
De: Coordenação Pedagógica 

Para: Pai/Mãe/Responsável por Alunos(as) do Colégio Arquidiocesano de Ouro Preto 

Assunto: Visita ao Lar São Vicente de Paulo 

Senhores(as) pais, mães e/ou responsáveis, 

 
No dia 11 de outubro de 2019 (sexta-feira), a turma do 3º Ano do Ensino Fundamental- Anos 

Iniciais irá realizar uma visita ao Lar dos idosos São Vicente de Paulo, em Ouro Preto. 

Através dessa atividade, o(a) aluno(a) terá a oportunidade de vivenciar temas que foram 

trabalhados na escola no decorrer do ano, como cidadania, solidariedade, amor ao próximo, dentre outros 

valores humanos que fazem a diferença na sociedade em que vivemos.  

Neste dia, os(as) alunos(as) farão a entrega dos alimentos que serão arrecadados pela escola, 

realizarão apresentações de danças e músicas, levando muito carinho, atenção e alegria às pessoas da 

instituição!  

Horário de saída do Colégio Arquidiocesano: 13:20 horas. 

Horário de retorno do Lar dos idosos São Vicente de Paulo: 14:20 horas.  

Responsáveis que acompanharão os(as) alunos(as): professora Ana Cristina e a laboratorista 

Sandra 

Contamos com a participação de todos! 

 

Atenciosamente, 

 

Patrícia Roberto Ribeiro 
Coordenação Pedagógica 

 
_____________________________________________________________________________________ 

TERMO DE CIÊNCIA/AUTORIZAÇÃO– Visita ao Lar São Vicente de Paulo 
Preencher e devolver o Termo de Ciência até o dia 09/10/2019 (quarta-feira), impreterivelmente, para a funcionária Dáphne 

Meireles- Setor de Comunicação. 

(   ) Eu, ______________________________________________________, responsável pelo (a) 
aluno(a)_____________________________________________________, do 3º Ano do Ensino 
Fundamental - Anos Iniciais, portador(a) do documento de Identidade: ____________________ e/ou 
Certidão de Nascimento: Livro: ________Folha: _________Termo:____________________, a participar 
da Visita ao Lar São Vicente de Paulo. 

(   ) Meu(minha) filho(a) não participará da Visita ao Lar São Vicente de Paulo.  

_______________________________________________________ 
Assinatura do Pai, Mãe ou Responsável 

Ouro Preto, __ de ___ de 2019. 
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