
 
Comunicado nº. 28                                                                                         Curitiba, 02 de maio 2017. 
 

Assunto: Visita ao Museu Egípcio e Rosacruz                                               
 

 

                                      Prezados Pais e Estudantes 
 No dia 24/05/2017 (4ª feira), o 6º ano A visitará o Museu Egípcio 
e Rosacruz no período da manhã, sob a orientação do professor de 
História Thiago Moreira. 

Essa atividade tem como objetivo ilustrar os conteúdos 
desenvolvidos em sala de aula nas disciplinas de História, Geografia, 
Ciências e Ensino Religioso.  

A saída está prevista para 10h, no Colégio, e  retorno às 11h50. Nesse dia, os estudantes 
deverão comparecer devidamente uniformizados, trazer lanche e material escolar da 1ª, 2ª e 3ª aula. 
A autorização deverá ser entregue na Coordenação Pedagógica até o dia 10/05 (4ª feira), juntamente 
com a taxa de R$ 15,00 para o transporte e ingresso de visitação.  
                                                          Atenciosamente, 
            _______________                                       ________________ 
             Simone Gianesini                                                                                      Ir. Edith Zinkowski 
        Coordenação Pedagógica                                                                                Direção  
Museu Egípcio e Rosacruz 

Recortar e devolver até dia 10/05/2017 (4ª feira), juntamente com a taxa para o transporte. 
 

AUTORIZAÇÃO 
Eu __________________________________________________________________, autorizo meu 
filho (a): ____________________________________do 6º ano, Turma A, a participar da Atividade 
Extracurricular, visita ao Museu Egípcio e Rosacruz no dia 24/05/2017 (4ª feira). 
 

[[                                                                                                      
                                                                                                      

Assinatura dos pais e/ou responsáveis: ________________________ / _______________________ 
 

 

 
Comunicado nº. 29                                                                                         Curitiba, 15 de maio 2017. 
 
Assunto: Visita ao Museu Egípcio e Rosacruz                                               
 

 

                   Prezados Pais e Estudantes 
 No dia 02/06/2017 (6ª feira), o 6º ano B visitará o Museu Egípcio e 
Rosacruz no período da manhã, sob a orientação do professor de História 
Thiago Moreira. 

Essa atividade tem como objetivo ilustrar os conteúdos desenvolvidos 
em sala de aula nas disciplinas de História, Geografia, Ciências e Ensino 
Religioso.  

A saída está prevista para 10h, no Colégio, e  retorno às 11h50. Nesse dia, os estudantes 
deverão comparecer devidamente uniformizados, trazer lanche e material escolar da 1ª, 2ª e 3ª aula. 
A autorização deverá ser entregue na Coordenação Pedagógica até o dia 26/05 (6ª feira), juntamente 
com a taxa de R$ 15,00 para o transporte e ingresso de visitação.  
                                                          Atenciosamente, 
            _______________                           ________________ 
             Simone Gianesini                                                                      Ir. Edith Zinkowski 
        Coordenação Pedagógica                                                                Direção  
Museu Egípcio e Rosacruz 
 

Recortar e devolver até dia 26/05/2017 (6ª feira), juntamente com a taxa para o transporte. 
 

AUTORIZAÇÃO 
Eu __________________________________________________________________, autorizo meu 
filho (a): ____________________________________do 6º ano, Turma B, a participar da Atividade 
Extracurricular, visita ao Museu Egípcio e Rosacruz no dia 02/06/2017 (6ª feira). 
 

Assinatura dos pais e/ou responsáveis: _________________________ /_______________________ 
 
 

[[                                                                                                      
                                                                                                      



 

 
Comunicado nº. 30                                                                                         Curitiba, 29 de maio 2017. 
 

Assunto: Visita ao Museu Egípcio e Rosacruz                                               
 

 

                   Prezados Pais e Estudantes 
 No dia 13/06/2017 (3ª feira), o 6º ano C visitará o Museu Egípcio e 
Rosacruz no período da manhã, sob a orientação do professor de História 
Thiago Moreira. 

Essa atividade tem como objetivo ilustrar os conteúdos desenvolvidos 
em sala de aula nas disciplinas de História, Geografia, Ciências e Ensino 
Religioso.  

A saída está prevista para 10h, no Colégio, e  retorno às 11h50. Nesse dia, os estudantes 
deverão comparecer devidamente uniformizados, trazer lanche e material escolar da 1ª, 2ª e 3ª aula. 
A autorização deverá ser entregue na Coordenação Pedagógica até o dia 07/06 (4ª feira), juntamente 
com a taxa de R$ 15,00 para o transporte e ingresso de visitação.  
                                                          Atenciosamente, 
            _______________                                  ________________ 
             Simone Gianesini                                                                             Ir. Edith Zinkowski 
        Coordenação Pedagógica                                                                        Direção  
Museu Egípcio e Rosacruz 

     Recortar e devolver até dia 07/06/2017 (4ª feira), juntamente com a taxa para o transporte. 
 

AUTORIZAÇÃO 
Eu __________________________________________________________________, autorizo meu 
filho (a): ____________________________________do 6º ano, Turma C, a participar da Atividade 
Extracurricular, visita ao Museu Egípcio e Rosacruz no dia 13/06/2017 (3ª feira). 
 

[[                                                                                                      
                                                                                                      

Assinatura dos pais e/ou responsáveis: _________________________/ _______________________ 
 


