
 

 
Educa-se com a própria vida, quando nela os valores proclamados estão de fato assumidos,  
tendo sempre em conta que, mais importante que o dizer – e mais até que o fazer – é o ser.” 

Nosso Modo Próprio de Educar – “Filhas de Jesus”  

 
Belo Horizonte, 14 de junho de 2019. 

  
Prezados pais e/ou responsáveis dos alunos do 7º ano do Ensino Fundamental,  
 
A CAMPOS DE MINAS TURISMO, em parceria com o COLÉGIO IMACULADA CONCEIÇÃO, sob as              
orientações dos professores Gerson Castro Santos (prof.º de História) e Wélida Benita (prof.ª de              
Geografia) realizará com os alunos do 7º ano EF um City–Tour em Belo Horizonte - MG. Nesse trabalho                  
de campo vamos conhecer a história da cidade, desvendar algumas curiosidades, visitar importantes             
locais da capital e entender os aspectos sociais e culturais que acontecem hoje em nossa cidade.  
 
Seguem abaixo alguns esclarecimentos sobre o trabalho: 
 
Data: 27 de junho de 2018 (quinta-feira) 
Horário de saída: 7h30min  
Horário de retorno: 18h  
 
OBJETIVOS: 

● Fixar, compreender, problematizar e vivenciar os estudos realizados em sala de aula; 
● Incentivar o respeito pela cidade em que vivemos e pela sua cultura; 
● Incentivar a consciência crítica frente a problemas como a depredação do patrimônio cultural de              

Belo Horizonte e a degradação do meio ambiente; 
● Valorizar as riquezas e relíquias encontradas ao longo do roteiro; 
● Promover a interdisciplinaridade e a multidisciplinaridade. 

 
TEMA GERAL: 

● City Tour: Um novo olhar sobre Belo Horizonte. 
 
TÓPICOS PRINCIPAIS: 

● Entender o contexto histórico do Estado de Minas Gerais;  
● Estudar a região dos currais Del’Rey e a Comarca do Rio das Velhas; 
● Compreender a história e a evolução de Belo Horizonte; 
● Mostrar aspectos históricos, geográficos, políticos, demográficos, organizacionais e sociais da          

região metropolitana de Belo Horizonte; 
● Explicitar aspectos da memória coletiva e individual da Capital Mineira, em diferentes tempos. 
● Visitar e conhecer alguns pontos turísticos de Belo Horizonte. 

 
PROJETO PEDAGÓGICO 
 
Com um pouco mais de um século, a capital mineira é           
considerada uma cidade jovem, com forte influência do        
modernismo e da arquitetura contemporânea. Em nosso       
roteiro vamos visitar os principais pontos turísticos de        
Belo Horizonte, locais que são marcas na identidade da         
cidade, e também sítios históricos.  
 
No coração da cidade temos o principal parque da         
capital, Parque Municipal Américo Renné Giannetti. O       

parque se originou de uma chácara que havia no local, e sob a coordenação de Aarão Reis, foi                  
transformado em área de lazer para a população. Ao longo dos anos o parque sofreu grandes                
modificações, incluindo a perda de mais da metade de sua área. Caminharemos por lá e vamos                

www.camposdeminas.com.br 
falecom@camposdeminas.com.br 
(31) 3553-1631 / (31) 98813-1004 

 



 

conhecer alguns locais que fizeram parte da vida urbana de BH, como o coreto, a pequena lagoa, e                  
ainda vamos apreciar esculturas em homenagem aos fundadores da capital. 
 
O Mercado Municipal é um dos nossos destinos, é uma visita importante e divertida, afinal a visita a                  
feiras e mercados municipais é uma ótima forma de conhecer os hábitos culturais e alimentares de um                 
lugar. O Mercado Municipal de BH tem mais de 450 lojas, como queijarias, açougues, vendas de                
biscoitos, panelas, artesanato, flores, frutas e verduras. Há ainda bares e deliciosos restaurantes, onde              
faremos o nosso almoço para aproveitar o melhor da comida tradicional mineira.  
 
Temos ainda outro destino na região central, a visita à antiga Estação Central que hoje abriga o Museu                  
de Artes e Ofícios. A região nasceu junto com as primeiras obras da capital, era o ponto de partida e                    
chegada dos novos moradores e de visitante, ali foi construída a primeira estação de trem da futura                 
capital, e ao longo dos anos o edifício foi reformado e se transformou em um imponente prédio, que já                   
valeria a visita por sua obra arquitetônica. 
 
Em 2006 é inaugurado o Museu de Artes e Ofícios (MAO), que tem sede no edifício da antiga Estação,                   
mas que se expande para os fundos. Sua coleção traz a memória de ofícios antigos, como carreiro,                 
boticário e carpinteiro naval, são peças originárias que nos ajudam a compreender as mudanças do               
mundo, a relação do homem com o trabalho e o impacto das transformações tecnológicas. 
 
Durante os trajetos de ônibus, vamos pontuar os prédios administrativos e históricos importantes da              
cidade e iremos também levá-los a observar criticamente a cidade, para que possam perceber o que faz                 
parte da paisagem urbana, o que lhes chama mais atenção, em especial as artes urbanas espalhadas                
pelos muros. E ainda, a fim de trazer uma nova experiência de vida para os alunos, faremos parte do                   
trajeto de metrô.  
 
Já na região Sul da cidade, teremos um momento no Mirante do Mangabeiras. O mirante foi reformado                 
há poucos anos, o que o deixou ainda melhor para receber visitantes que desejam ampliar o olhar sobre                  
a cidade e apreciar uma vista estonteante.  
 
Iremos então para a região norte da cidade, na Pampulha, para visitar as dependências do Estádio                
Governador Magalhães Pinto, mais conhecido como Mineirão. O maior estádio de Minas, e quinto maior               
do Brasil, teve sua primeira partida em 1965. O estádio sediou grandes partidas, as principais delas                
foram recentemente durante a Copa do Mundo de 2014.  
 
No Mineirão faremos um tour pelos bastidores do estádio, os alunos irão conhecer as áreas restritas aos                 
jogadores e jornalistas, como vestiário e sala de imprensa. O Museu Brasileiro do Futebol é sediado no                 
Mineirão, um museu dedicado a contar a história do esporte e fazer vivenciar emoções e experiências                
que só o futebol pode proporcionar. 
 
ROTEIRO (*Roteiro pode sofrer alterações de acordo com o interesse da turma e clima do dia) 

● Saída do colégio; 
● Visita ao Complexo arquitetônico da Pampulha  

o Mineirão (visita interna) 
o Igreja de São Francisco (com parada) 

● Região centro-sul 
o Praça da Estação (externo). 
o Museu de Artes e Ofício 
o Praça da Liberdade (externo) 
o Praça da Savassi (Praça Diogo Vasconcelos) (externo) 
o Prefeitura (externo) 
o Rua Sapucaí 
o Parque Municipal (visita interna) 
o Mercado Central (Visita interna) 

● Mirante do Mangabeiras (parada para observar a paisagem) 
● Retorno para o colégio  
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ESTRUTURA OFERECIDA: 

● Guia cadastrado na EMBRATUR; 
● Monitores auxiliares; 
● Transporte: Ônibus executivo com ar, água e banheiro, 
● Almoço com bebida incluída; 
● Entrada nos monumentos; 
● Metrô; 
● Seguro; 
● Visita orientada e entrada em todos monumentos e durante todo o trajeto. 

 

INVESTIMENTO: 

Valor por aluno: R$ 155,00 – cento e cinquenta e cinco reais (boleto bancário do Colégio) 
 

● Os monitores estarão à disposição durante todo o roteiro; 

 
OBSERVAÇÕES: 

● É obrigatório o uso do uniforme completo durante todo o trabalho de campo. 
● Este projeto poderá ser fotografado e filmado para fins pedagógicos e publicitários, exceto             

quando houver proibição explícita (como no caso de alguns museus). 
● Qualquer dano material causado pelo aluno durante a viagem será cobrado do responsável. 
● O seguro viagem não dá cobertura para doenças pré-existentes. 
● O aluno não poderá embarcar sem estar munido de seus documentos. 
● A empresa não se responsabiliza por perda e/ou extravio de objetos pessoais do passageiro. 
● A empresa se exime de qualquer responsabilidade que decorra de culpa exclusiva do             

consumidor, de terceiros ou de dano cuja ocorrência não haja sua participação. 
● Sugerimos que cada aluno leve um lanche para manhã e tarde. 
● Em caso de desistência faltando 5 (cinco) dias ou menos para a realização do roteiro, a                

restituição será de 50% (cinquenta por cento) do valor total do projeto (em virtude de               
compromissos assumidos previamente com fornecedores). 

● Incluso: Oficina de Grafite realizada no colégio (data a ser definida pelos professores).  
 
CONTATOS: 

● Verifique pé da página – Bruno Rímulo (Representante em Belo Horizonte) 
 
Favor devolver a autorização assinada IMPRETERIVELMENTE até o dia 19/06/19 (quarta-feira). 

 

Atenciosamente,  

 

Helen Cristina Paes Ana Paula Mendes Soeiro 
Coordenadora Pedagógica Assistente Comunitária 
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