
          
 

Circ. Ped. 038-17 

 
Belo Horizonte, 08 de junho de 2017. 

 
 
Caros(as) pais, mães e/ou responsáveis, 
 
Os alunos do 7º Ano realizarão visita à cidade de Catas Altas/MG e a seu entorno, entre os dias 28, 29 e 30 de junho de 2017. Essa visita 
está sendo organizada e será conduzida pelos professores de Geografia do CSA, bem como pela empresa Ecocentro Escarpas do Caraça. O 
objetivo de tal atividade extraescolar é o de proporcionar contato direto com elementos e fenômenos que compõem o espaço geográfico 
em consonância com o conteúdo de Geografia do Brasil trabalhado na série durante o ano. 
 
Para essa atividade é necessária a contribuição de R$ 120,00 por aluno(a), valor total dos serviços a serem prestados pelas empresas 
contratadas Ecocentro Escarpas do Caraça e a Saritur no que tange ao transporte. Frisa-se que o almoço está incluso nos serviços, mas 
recomenda-se que os(as) alunos(as) também levem lanches para o período da manhã e da tarde. Essa contribuição deverá ser entregue aos 
professores de Geografia no dia 22 de junho. 
 
Programação: 
 

Escala de turmas: 
Dia 28/06 – quarta-feira: turmas 7C, 7D e 7F 
Dia 29/06 – quinta-feira: turmas 7A e 7G 
Dia 30/06 – sexta-feira: turmas 7B e 7E 
 
Horários: 
06h45min: saída de BH, porta da secretaria do Colejão. 
09h30min: chegada a Catas Altas. 
09h30min às 12h30min: estudo dos aspectos físicos naturais da região: geologia, relevo, clima, solo, vegetação e hidrografia. 
12h30min às 13h15min: intervalo para o almoço no Ecocentro Escarpas do Caraça. 
13h15min às 16h: estudo dos aspectos históricos-culturais e socioeconômicos da região por meio de uma caminhada no perímetro urbano 
da cidade. 
19h: Previsão de chegada a BH, porta da secretaria do Colejão. 

 
Nos dias em que as turmas não estiverem escaladas, ocorrerá aula normal no CSA. 
 
O que levar: lanche período da manhã e tarde, boné, protetor solar, repelente, tênis, camisa uniforme CSA e material escolar com lápis, 

borracha, caneta, caderneta de campo (bloquinho de anotações) e máquina fotográfica. 
 
Colocamo-nos a sua disposição para outros esclarecimentos. 
 

Atenciosamente, 

 

           Frei Vicente da Silva Lopes, OFM                                   

                  Diretor Geral e Pedagógico                                                       

   

 
 

 

 

 
 

 
AUTORIZAÇÃO 

 
Autorizo a participação de meu(minha) filho(a) na visita de campo a Catas Altas/MG, entre os dias 28, 29 e 30 de junho de 2017. 
 
NOME DO(A) ALUNO(A): _______________________________________________________________________________, TURMA________ 

Assinatura:  _________________________________________________________________________________________________________ 

                                                                                   – pai, mãe ou responsável – 

O(a) aluno(a) requer o uso de medicamento ou quaisquer cuidados especiais durante a viagem? Quais? 

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________  

Olavo Sérgio Campos 

Coordenador-Geral 

Felipe Scalabrini e Nadja Nayra Diniz Guimarães 

Coordenadores do 7º Ano 

Rogério Jardim e Éverton Sena 

Professores do Departamento de Geografia 

 


