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CONFIRMAÇÃO DA VIAGEM DE ESTUDO DO MEIO 
Alunos do 8º ano do Ensino Fundamental 2 

 
 

Prezadas famílias 

 

Com muita alegria comunicamos que a viagem de Estudo do Meio do 8º ano a Minas Gerais será 

realizada! Já contamos com o número de inscrições suficiente para viabilizar a viagem, que acontecerá 

entre os dias 23 e 26 de maio deste ano.  

 

Nessa saída a campo, os estudantes serão acompanhados por monitores da Caminhos & 

Paisagens, empresa que organiza a parte operacional da viagem, bem como pela Coordenação 

Pedagógica do Ensino Fundamental 2 e por professores da escola. 

 

A viagem de Estudo do Meio é uma parte muito importante do currículo do 8º ano e permitirá 

aos alunos alcançarem algumas aprendizagens que efetivamente só seriam possíveis em campo.  

 

Ainda assim, na eventualidade de alguns estudantes não poderem ir a Minas Gerais e 

permanecerem em São Paulo, haverá aulas nos horários regulares, nos dias 23 (quarta-feira), 24 

(quinta-feira) e 25 (sexta-feira) de maio. Todos os que não forem à viagem deverão comparecer a essas 

aulas e realizar as atividades programadas pelos professores. 

 

Caso ainda haja interesse em aderir à viagem de Estudo do Meio, por favor, entre em contato 

até sexta-feira, 13/4, com a Raquel Lage (raquel.lage@colegioanglo21.com.br ou 11 3878-6701). 

 

Atenciosamente, 

 

Daniel Vieira Helene 

Coordenador Pedagógico do Ensino Fundamental 2 

 
 

mailto:raquel.lage@colegioanglo21.com.br


Cidades Históricas de Minas + Inhotim (MG) 

 

O eixo temático do oitavo ano é Economia e Sociedade, e é em torno dele que se desenvolverá o 

trabalho dos alunos antes, durante e depois da viagem. Eles visitarão as cidades mineiras de Ouro 

Preto e Mariana, onde poderão conhecer aspectos da vida urbana no período colonial da História 

do Brasil, mas também um pouco sobre como é a vida dos atuais moradores dessas cidades, nas quais 

a atividade mineradora ainda é o motor da economia. Poderão conhecer, ainda, o povoado de 

Paracatu de Baixo, no município de Mariana, que foi tragicamente afetado pelo rompimento da 

barragem da Samarco Mineração S.A. no final de 2015, deparando-se com as contradições da 

mineração. Além disso, visitarão o Instituto Inhotim, em Brumadinho, onde encontrarão um dos 

mais relevantes acervos de arte contemporânea do mundo. 
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