COMUNICADO 019 – 05/05/2022
De: Coordenação Pedagógica
Para: Pai, Mãe, Responsável por Aluno(a) do Colégio Arquidiocesano de Ouro Preto
Assunto: Visita Orientada ao Mosteiro Zen Pico de Raios
“Cheguei a compreender claramente que a mente não é outra coisa que as montanhas e
rios e a vasta terra, o sol, a lua e as estrelas”
Mestre Zen Dogen (sec. XII).

Com o retorno às atividades presenciais no espaço escolar, identificam-se alterações no nível de
ansiedade de um número significativo dos(as) estudantes. Sensível a esta questão existencial, o Colégio
Arquidiocesano de Ouro Preto oferecerá aos(as) seus(suas) discentes uma visita orientada ao Mosteiro
Zen Pico de Raios.
Pico de Raios foi fundado em 1984 pelo Mestre Zen Ryotan Tokuda, para divulgação e prática do
Budismo.O referido espaço está situado em área de cerca de 4 hectares, com jardins, esculturas de Buda,
feitas pelo Monge Tabajara Bushi, e um mosaico com a imagem do Buda Shakyamuni, feito de presente
pelo consagrado artista mineiro Inimá de Paula.
Para realização da atividade, denominada Visita Orientada, solicita-se aos alunos(as) materiais
para anotação, máquinas fotográficas ou outro aparelho que possa ser usado para registros fotográficos.
Ressalta-se que os recursos digitais solicitados são de inteira responsabilidade dos(as) alunos(as), de
modo que o CAOP não se responsabilizará por eventuais danos ou perdas.
Durante a visita, a anfitriã, Monja Rô San, oferecerá àqueles(as) que tiverem interesse, práticas
budistas, com a finalidade de auxiliar os(as) participantes no gerenciamento das emoções e no
autocontrole.
Fonte:http://zenipa.blogspot.com.br/2011/04/em-ouro-preto-conheca-o-templo-zen-pico.html
SEGUE PROGRAMAÇÃO:
Data da atividade - 10/05/2022 (terça-feira)
Saída da escola - 07 horas
Retorno para a Escola - 11horas e 30 minutos
INFORMAÇÕES E ORIENTAÇÕES:






O custo do transporte da visita orientada é de R$ 20,00 (Vinte Reais).
O valor solicitado pela Monja é de R$ 20,00 (Vinte Reais).
O(A) aluno(as) deverá levar um lanche saudável, evitando alimentos perecíveis como: presunto, patês,
suco natural caseiro;
O (a) aluno(a) deverá apresentar-se devidamente uniformizado.
Não poderá participar da atividade o(a) aluno(a) que não entregar a autorização, que será enviada com
o(a) aluno(a), devidamente preenchida e assinada e não estiver usando uniforme completo, inclusive o
tênis.

ATENÇÃO! O valor do transporte poderá ser alterado dependendo do número de adesão.
Atenciosamente;
Coordenação Pedagógica

