COMUNICADO 007 – 14/02/2020
De: Professor Evaldo Rosa
Para: Mãe, Pai e/ou Responsável por Aluno(a) do Ensino Médio
Assunto: Visita ao MIS e ao MASP

LEONARDO DA VINCI – 500 ANOS DE UM GÊNIO
O MIS, Museu da Imagem e do Som, em parceria com a TV Cultura – realiza a
exposição Leonardo da Vinci – 500 Anos de um Gênio. Uma experiência imersiva, que
possibilitará aos(às) discentes do Ensino Médio do Colégio Arquidiocesano de Ouro Preto
conhecer a vida e o legado de Da Vinci, por meio de uma exclusiva galeria com projeções, capaz
de promover uma experiência interativa inédita no país.
Durante a exposição os alunos e as alunas, também, terão a oportunidade de conhecer, pela
primeira vez, a mente do homem que lançou as bases, para algumas das invenções mais
notáveis da sociedade moderna, como o helicóptero, o automóvel, o submarino, o paraquedas e a
bicicleta.
A mostra, considerada a investigação mais completa e detalhada sobre o trabalho de Leonardo da
Vinci, apresenta 18 áreas temáticas que conta a trajetória do grande gênio renascentista e traz
réplicas de máquinas desenhadas pelo artista italiano.
Leonardo da Vinci - 500 Anos de um Gênio traz ainda os Segredos de Mona Lisa – uma análise
da pintura mais famosa do mundo, realizada no Museu do Louvre por Pascal Cotte, renomado
engenheiro, pesquisador e fotógrafo de obras de arte.
Trata-se, portanto, de uma experiência multissensorial com animações gráficas em alta definição,
combinadas com um conteúdo multimídia e narrativa em áudio, que permitirá aos nossos
educandos e educandas uma vivência divertida, educativa e esclarecedora.
Na oportunidade, os(as) alunos(as) também farão uma visita ao MASP - Museu de Arte de São
Paulo, ambiente diverso, inclusivo e plural, que tem a missão de estabelecer, de maneira crítica e
criativa, diálogos entre passado e presente, culturas e territórios, a partir das Artes Visuais.

SEGUE PROGRAMAÇÃO!
Data da atividade – 28 de fevereiro
Saída de Ouro Preto – 27 de fevereiro
Data do Retorno – 28 de fevereiro

INFORMAÇÕES E ORIENTAÇÕES:
O custo do transporte e das entradas será no valor de R$390,00 (Trezentos e Noventa Reais);







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 ao MIS e ao MASP
Preencher e devolver o Termo de Autorização e efetuar o pagamento até o dia 18 de fevereiro,
impreterivelmente, para Priscila Oprisu, no Setor Financeiro.
(
) Eu,_________________________________________________________, Responsável
pelo(a) aluno(a) 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 ao MIS e ao MASP, no dia 28 de fevereiro.
(

) Meu(minha) filho(a) não participará da Visita Orientada ao MIS e ao MASP.

_________________________________________
Assinatura do Responsável
Ouro Preto, ______ de _________ de 2020.

