
 

 

“Consideramos a escola, em suas variadas realizações, forma privilegiada de educação integral.  
Isto, por sua estrutura, especialmente apta para colocar a cultura ao alcance de todos 

 e proporcionar sua assimilação progressiva e crítica.” 
Nosso Modo Próprio de Educar – “Filhas de Jesus” (pág.18) 

 

Belo Horizonte, 06 de maio 2019.  

Prezados pais/responsáveis do 7º ano EF, 

A Oficina de Paleografia é uma proposta da disciplina de História para os alunos do 7º ano do                  
Ensino Fundamental, na qual os conteúdos teórico e prático serão trabalhados conjuntamente, de             
forma a torná-los atrativos e esclarecedores. Discutiremos com os educandos sobre a história da              
escrita, os tipos caligráficos, o que é a paleografia, como ela é utilizada pelos historiadores em                
suas pesquisas, quais as dificuldades encontradas por tais profissionais no que se refere à leitura               
dos documentos e como eles são transcritos. O estudo sobre a Inquisição será o tema que                
permeará a oficina, de forma a determinar quais documentos serão utilizados para as atividades              
de transcrição. 

 Realização da Oficina: 
Turma 1 = Dias: 07 e 09/05 (3ª e 5ª feira) às 14h. 
Turma 2 = Dias: 08 e 10/05 (4ª e 6ª feira) às 14:40h. 

Duração: 60 minutos (cada dia). 

 Local: Espaço Google (nas dependências do Colégio). 
  
Atenção: 

- Para participar da Oficina o aluno deverá, previamente, fazer a sua inscrição mediante a entrega,                
na Comunitária, do canhoto preenchido desta circular. 

- Após o período de duração da Oficina, os alunos não poderão permanecer nas dependências do                
Colégio. Caso alguma família tenha dificuldade para buscar o seu(sua) filho(a) solicitamos o             
preenchimento da autorização, apresentando os motivos por escrito para a comunitária. 

- O aluno que se inscrever deverá, obrigatoriamente, participar dos dois dias de programação do               
evento. 
  
Favor devolver a autorização assinada IMPRETERIVELMENTE até o dia 07/05/19          
(terça-feira). 
Atenciosamente,  

 

Helen Cristina Paes Ana Paula Mendes Soeiro 
Coordenadora Pedagógica Assistente Comunitária 
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Autorização de Participação na Oficina de Paleografia - 7º ano História  
  

Autorizo meu(minha) filho(a) ______________________________________7º ano/turma______ 
a participar da Oficina de Paleografia que será realizada nos dias ___/05/19 e ___/05/19 (turma               
___, da Oficina). 
Será  necessário que ele(a)  permaneça nas dependências do Colégio  
____ SIM até ____horas. Motivo: ___________________________________________________      
____ NÃO 
Assinatura do responsável _______________________________________________________ 
Grau de parentesco_____________________________Telefone_________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

Autorização de Participação na Oficina de Paleografia - 7º ano História   
 

Autorizo meu(minha) filho(a) ______________________________________7º ano/turma______ 
a participar da Oficina de Paleografia que será realizada nos dias ___/05/19 e ___/05/19 (turma               
___, da Oficina). 
Será  necessário que ele (a)  permaneça nas dependências do Colégio  
____ SIM até ____horas. Motivo: ___________________________________________________      
____ NÃO 
Assinatura do responsável _______________________________________________________ 
Grau de parentesco_____________________________Telefone_________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

 Autorização de Participação na Oficina de Paleografia - 7º ano História   
 
Autorizo meu(minha) filho(a) ______________________________________7º ano/turma______ 
a participar da Oficina de Paleografia que será realizada nos dias ___/05/19 e ___/05/19 (turma               
___, da Oficina). 
Será  necessário que ele (a)  permaneça nas dependências do Colégio  
____ SIM até ____horas. Motivo: ___________________________________________________      
____ NÃO 
Assinatura do responsável _______________________________________________________ 
Grau de parentesco_____________________________Telefone_________________________ 
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