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Belo Horizonte, 01 de outubro de 2018. 

Prezados Pais dos alunos do 8º ano, 

Ser “letrado cientificamente” significa não só saber ler e escrever sobre ciência, mas também cultivar e 

exercer práticas sociais envolvidas com a ciência, fazer parte da cultura científica. Entendemos que, para 

tomar decisões, o aluno deve ser colocado diante de problemas reais enfrentados pela sociedade, com o 

propósito de despertá-lo para uma reflexão pautada em valores. Desta forma, os temas estudados terão 

significado maior e passarão a orientar as decisões pessoais e sociais. 

Orientados nesse sentido, faremos uma visita ao MUSEU DE CIÊNCIAS MORFOLÓGICAS da UFMG. 

Objetivos: 
 
1-Promover um contato do aluno com a cultura científica; 
2-Conhecer instituições públicas ou privadas que desempenham papel essencial na disseminação da Ciência 
junto à população; 
3-Conhecer novas tecnológicas relacionadas ao estudo e à conservação de peças anatômicas; 
4-Identificar os níveis de organização do corpo humano (sistemas, órgãos, tecidos e células); 
5-Compreender a necessidade de conhecer o próprio corpo para manter a saúde; 
6-Buscar a compreensão de conceitos que permitam reavaliar, aprofundar ou romper saberes do senso 
comum, utilizando os princípios que norteiam o saber científico para explicar fatos do cotidiano; 
7-Aliar o conhecimento ao pensamento crítico, de modo que o aluno possa compreender situações que 
envolvem a promoção da saúde, as tecnologias e as consequências de sua utilização. 
Observações: 

Data: 24/10 (quarta-feira) 
 
Investimento: R$ 23,00(vinte e três reais) referente à entrada no Museu e ao ônibus.  
 
Os alunos sairão da escola às 7h20 e retornarão às 11h (terão o 5º e 6º horário normalmente). Deverão 
estar devidamente uniformizados e trazer um lanche. 
Trazer a autorização assinada até o dia 09/10 (terça-feira) 
 
Atenciosamente, 
  

Helen Cristina Paes Ana Paula Mendes Soeiro 
Coordenadora Pedagógica Assistente Comunitária 

  
 

 
AUTORIZAÇÃO 

 
Autorizo o (a) aluno(a) __________________________________________da turma ________________ a 

participar da visita ao Museu Morfológico no dia 24/10/18. 

Assinatura ___________________________________________________________________ 

Grau de Parentesco __________________________________ Telefone _________________ 


