Comunicado 83/2019
Assunto: Visita ao Museu Anchieta (Pátio do Colégio), Vale do Anhangabaú,
Galeria do Rock e Cemitério da Consolação.
Turmas: 8º ano e 9º ano do E.F. II

Guarulhos, 02 de maio de 2019.

Srs. Pais e Responsáveis,
Dando continuidade ao nosso projeto de Estudo do Meio de 2019, realizaremos uma
atividade que terá como objetivo o exercício de procedimentos/habilidades relacionados à
atividade de campo. Passaremos pelo Vale do Anhangabaú, visitaremos o Museu Anchieta
(Pátio do Colégio), passaremos pela Galeria do Rock e conheceremos o Cemitério da
Consolação.
O acervo do Museu Anchieta, localizado no antigo Pátio do Colégio de São Paulo, é
predominantemente composto de peças de arte sacra que remetem à vida social paulistana
intrinsecamente ligada a religiosidade dos primórdios da cidade. O Vale do Anhangabaú é o
divisor dos centros de São Paulo. De um lado, fica o Centro Velho, com a 25 de Março, a Praça
da Sé e o Mercado Municipal. Do outro, está o Centro Novo, que começou a ser formar no final
do século 19 e começo do 20, uma época em que São Paulo respirava prosperidade. Na
Avenida São João encontramos uma galeria cujo nome é Shopping Center Grandes Galerias,
mas que ficou conhecida do público como Galeria do Rock. O lugar recebe admiradores do estilo
musical que até hoje é sua marca registrada.
Faremos uma pausa para o almoço no Shopping Light.
Já no período da tarde faremos uma visita ao Cemitério da Consolação que abriga
sepulturas de personagens da história paulistana e aproximadamente 300 esculturas de artistas
renomados, como Victor Brecheret, formando com isso, um verdadeiro museu a “céu aberto”.
Segue abaixo o cronograma da visita:
Data: 24 de maio (sexta-feira).
Local: Museu Anchieta, Pátio do Colégio, Centro Cultural dos Correios, Galeria do Rock, Shopping Light e
Cemitério da Consolação
Valor: R$ 120,00 (incluindo transporte, monitoria no local e ingresso do Museu).
Horário de saída do Colégio: 7 horas.
Horário de retorno ao Colégio: 17 horas (aproximadamente).
Vale ressaltar que durante a parada para o almoço no Shopping Light a aquisição e escolha do lanche é
de responsabilidade do(a) aluno(a). Pensando na segurança de todos, os alunos deverão estar
uniformizados e com tênis confortável para caminhada. Recomendamos que levem uma capa de chuva
descartável. Além disso, é aconselhável lanches e garrafa com água para serem consumidos durante o
trajeto.
Caso concordem que seu/sua filho/a participe, preencham a autorização anexa e enviem à secretaria,
juntamente com o pagamento (referente ao transporte, monitoria e ingresso do museu) até o dia 17/05
(sexta-feira), impreterivelmente, pois precisamos da resposta para confirmar ou cancelar o evento.

Atenciosamente,
A Equipe do CNR.
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