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ESTUDO DO MEIO | SOBRE O SEGUNDO DIA DE VIAGEM 

DOS 8os ANOS EM MG 
Às famílias dos 8os anos do Fundamental 2 

 
Prezadas famílias 

 

Seguimos com o relato de como está sendo a viagem dos 8os anos a Minas Gerais. 

A quinta-feira, 24/5, foi bastante intensa para os alunos, que partiram bem cedo para 

visitar Paracatu de Baixo – um povoado do município de Mariana muito atingido pelo 

rompimento da barragem da Samarco, cerca de 2 anos e meio atrás. 

Paracatu de Baixo foi escolhido, pois Bento Rodrigues não se pode circular, e por lá, o 

grupo pode chegar perto de prédios que foram atingidos. 

 

Segundo o coordenador Daniel Helene, foi incrível a possibilidade dos estudantes 

conversarem com Seu Pascoal, um morador do povoado que teve a casa de seus amigos e 

parentes atingidas pela lama, mas que continua lá, pois existe uma área de Paracatu de 

Baixo que é um pouco mais alta e não foi atingida.  

 

De lá, o grupo foi para Ouro Preto e, logo após o almoço, saiu a pé pela cidade que, 

originalmente, é composta de vários arraiais e eram duas as zonas principais: a dos 

Paulistas e a dos Emboabas (expressão usada pelos paulistas para definir todos os outros), 

que ficava do outro lado do morro.  

 

Os alunos caminharam em direção a Igreja de Nossa Senhora do Pilar, Matriz dos 

Emboabas, decorada com muito ouro, o que permitiu aos alunos entrarem em contato 

com o Barroco e as questões sociais da Colônia, que as igrejas materializam com as 

restrições de entrada de homens ou mulheres ou filiados a irmandades específicas em 

determinados espaços. 

 

Em seguida, partiram para a Casa dos Contos, onde se fazia a fundição do ouro e é um 

lugar muito importante para o contexto da Inconfidência Mineira, que as turmas ainda 

estudarão. 

 

Visitada a Casa dos Contos, a parada foi no Museu de Mineralogia, onde eles entraram em 

contato com minerais impressionantes, pois o museu possui um acervo muito rico. Eles 

ficaram embasbacados e alguns alunos até manifestaram a vontade de trabalhar com 

mineralogia. 



 

Depois de lá, conheceram a feirinha de artesanato – particularmente de pedra sabão –, 

onde queriam comprar presentes para a família e, para encerrar o dia, foram ao 

supermercado –também uma reinvindicação deles –, pois queriam comprar doce de leite. 

Ao final do dia, voltaram a Ouro Preto para a estalagem do SESC, jantaram e tiveram 

tempo livre. 

 

Vejam mais informações nas fotos disponíveis no aplicativo do Colégio Anglo 21. 

 

Caso ainda não tenha feito seu cadastro, clique AQUI, faça seu login com o e-mail 

cadastrado no colégio e a senha que recebeu por e-mail. Se tiver dúvidas, entre em 

contato com a equipe de Comunicação via comunicacao@colegioanglo21.com.br. 

 

Atenciosamente, 

Equipe de Comunicação Anglo 21 

 

 

Rua Comendador Elias Zarzur, 301  

Alto da Boa Vista – São Paulo  

Tel: +55 (11) 3878 6700 
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