Comunicado nº 18 /2019
PROJETO: A ESCOLA EM MOVIMENTO

“Saída Cultural”
Srs. pais e ou responsáveis dos (as) alunos (as) do Ensino Fundamental I
(dos 4ºs e 5ºs anos, manhã e tarde).

Museu da Imigração do Estado de São Paulo herda do Memorial
do Imigrante toda a história de preservação da memória das
pessoas que chegaram ao Brasil por meio da Hospedaria de
Imigrantes, e o relacionamento construído, ao longo dos anos,
com as diversas comunidades representativas da cidade e do
Estado.
É no entrelaçamento dessas memórias que se encontra a
oportunidade única de compreender e refletir o processo
migratório. O Museu da Imigração pretende ser o grande ponto
de encontro das comunidades de São Paulo, um local cada vez
mais frequentado por paulistanos e paulistas e um atrativo
cultural e turístico imperdível para os visitantes.

Visite nosso site:
www.gualberto.g12.br

O Museu da Imigração do Estado de São Paulo é uma instituição pública
vinculada à Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo.
Onde: Está localizada na sede da extinta Hospedaria dos Imigrantes.
Endereço Rua Visconde de Parnaíba, 1316, no tradicional bairro da Mooca,
São Paulo/SP
Data : 28 de maio de 2019- 3ª feira
Saída do Colégio manhã: 07h30 – retorno previsto: 12h00.
Tarde : 13h30 - retorno previsto: 17h30.
Investimento: R$ 65,00 (sessenta e cinco reais).
Pagamento até no máximo dia 15/05/19.impreterivelmente. Trazer o pagamento
juntamente com a autorização devidamente preenchida e assinada.
OBS: Após esta data não serão mais aceitos pagamentos, pois há um
agendamento conforme o número de participantes.
ITENS INCLUSOS: Transporte em ônibus de turismo com ar condicionado, toalete,
ingresso, monitoria local especializada e monitoria Staff Eventos, que acompanhará
o grupo desde a saída da escola.
O uso do uniforme completo e tênis será obrigatório.
Enfatizamos a importância da participação de todos, pois os temas serão
abordados em trabalhos realizados por nossos alunos em sala de aula.
Para os(as) alunos(as) que não participarem deste evento haverá aula neste
dia.Desde já agradecemos a colaboração e o incentivo. Atenciosamente,
Coordenação Pedagógica
10 de abril de 2019
AUTORIZAÇÃO: “Museu da Imigração”
Autorizo o(a) aluno(a) __________________________________ do ___º ano ____
a participar do Estudo do Meio no Museu da Imigração, localizado à: Rua Visconde

de Parnaíba, 1316, no tradicional bairro da Mooca,
São Paulo/SP no dia 28/05/2019,
São Paulo, ___de _____________de 2019.
Nome do responsável: ______________________________________________
Grau de parentesco:_________________________________________________
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

