
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Visite nosso site: 
www.gualberto.g12.br 

 
 

 

 
Comunicado nº 22 /2018 

 

PROJETO: A ESCOLA EM MOVIMENTO 

“Saída Cultural” 
Srs. pais e/ou responsáveis dos (as) alunos (as) dos 6ºs e 7ºs anos – 

Manhã e Tarde. 
 
O Colégio São João Gualberto está promovendo aos alunos dos 6ºs e 7ºs 
anos um Estudo do Meio interdisciplinar envolvendo conteúdos de Geografia, 
Ciências, Artes e Língua Portuguesa no PLANETÁRIO “Professor Aristóteles 
Orsini”. 
Inaugurado em 1957, o Planetário Professor Aristóteles Orsini foi o primeiro 
do Brasil. Tem como objetivo sensibilizar o público para as questões do 
universo, em especial da astronomia. É um importante pólo de educação, 
cultura e entretenimento. Foi reaberto em 2006, depois de restaurado e 
modernizado. Hoje conta com o projetor Zeiss StarMaster e uma cúpula de 
18 metros de diâmetro. A sala possui capacidade para 300 visitantes, sete 
deles cadeirantes..  
Data: 06 de junho de 2018- 4ª feira 
Saída do Colégio manhã: 07h30 – retorno previsto: 13h00. 
 
Investimento: R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais). 
 
O Pagamento poderá ser efetuado até o dia 30/05/18 impreterivelmente, 
juntamente com a autorização, entregue ao aluno, devidamente preenchida e 
assinada.  
OBS: Após esta data não serão mais aceitos pagamentos, pois há um agendamento 
e pagamento antecipado de ingressos, conforme o número de participantes. 
ITENS INCLUSOS: Transporte em ônibus de turismo com ar condicionado, toalete, 
ingresso monitoria especializada que acompanhará o grupo desde a saída da escola. 
O uso do uniforme completo e tênis será obrigatório. Levar lanche. 
            Enfatizamos a importância da participação de todos, pois os temas serão 
abordados em trabalhos e discussões realizadas por nossos alunos. 
           Para os(as) alunos(as) que não participarem deste evento haverá aula neste 
dia. 
           Desde já agradecemos a colaboração e o incentivo. 
   Atenciosamente, 
Coordenação Pedagógica 

                                                                                             11 de maio de 2018 

 
AUTORIZAÇÃO: “Planetário Professor Aristóteles Orsini” 

Autorizo o(a)  aluno(a)  __________________________________ do ___º 
ano ____  a participar do Estudo do Meio no Planetário, localizado Parque 

Ibirapuera - Av. Pedro Álvares Cabral, s/n - Portão 10 - Ibirapuera, São Paulo 
São Paulo, ___de   _____________de 2018. 

Nome do responsável: __________________________________________ 
Grau de parentesco:____________________________________________ 

_________________________________ 
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL 

Você pode conhecer um pouco mais sobre o Planetário: 
http://www.parquedoibirapuera.com/atracoes/planetario-ibirapuera/ 
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