Circular 27/2018 - Saída pedagógica- Museu Afro Brasil
5º anos A/B/C (19/03/2018)

Srs. Pais e Responsáveis,
O 5º ano do EFAI tem como tema de estudo a formação do Brasil colonial, com a chegada dos
portugueses e, posteriormente, dos africanos. Para complementar o trabalho desenvolvido em sala,
tornando-o mais rico e significativo, organizamos uma saída pedagógica para o Museu Afro Brasil.
O Museu Afro Brasil (MAB) aborda a cultura e influência africana na sociedade brasileira e funciona
desde 2004 no Pavilhão Manoel da Nóbrega, edifício projetado por Oscar Niemeyer e inaugurado em
dezembro de 1953.
Em seus 11 mil m², o MAB tem uma acervo de mais de 6 mil obras, entre pinturas, esculturas,
gravuras, fotografias, documentos e peças etnológicas produzidos entre o século XVIII e os dias de hoje. O
acervo abarca diversos aspectos dos universos culturais africanos e afro-brasileiros, abordando temas
como a religião, o trabalho, a arte, a escravidão, entre outros temas ao registrar a trajetória histórica e as
influências africanas na construção da sociedade brasileira.
Essa saída pedagógica será mais um momento interessante e rico de estudo e complementação do
trabalho desenvolvido em sala de aula.
Informações Importantes:
Turma:

5º ano - EFAI

Local:

Museu Afro Brasil

Site do local:

www.museuafrobrasil.org.br/

Data:

26/04/2018 (quinta-feira)

Horário de saída

8h (pontualmente)

Horário de retorno
(previsto)

12h30

Investimento:

R$ 65,00 (ingresso+transporte+monitoria)

Formas de
pagamento:

Dinheiro ou cheque para 6/04

Todos alunos devem estar uniformizados, chegar pontualmente ao Colégio e trazer o lanche.
Informamos da necessidade de termos a adesão de no mínimo 30 alunos para a Saída Pedagógica
acontecer.
Pedimos a devolução da autorização abaixo e o pagamento do valor até o dia 6/04/2018
impreterivelmente, pois após essa data não será permitida a adesão.
Em caso de dúvidas, por favor procurem a coordenação, ou enviem e-mail para
lilian.mariano@colegioser.com ou paula.araujo@colegioser.com
Atenciosamente,
Equipe Pedagógica

______________________________________________________________________________

AUTORIZAÇÃO

Saída Pedagógica: Museu Afro Brasil
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H

Nome do aluno (a) ____________________________________________________
RG: _____________________________________________
Nome do responsável: ________________________________________________
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