
 

              
   

                  24/05/2018 

 

  

 

  

    

ESTUDO DO MEIO | VEJAM COMO FOI O PRIMEIRO  

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

 
Prezadas famílias 

 

Na manhã de ontem (quarta-feira, 23/5) iniciou-se a viagem de Estudo do Meio dos 8os anos em 

Minas Gerais. 

 

Os alunos chegaram em Confins e viajaram de ônibus até Mariana. Logo após o almoço, eles 

fizeram as primeiras entrevistas e conversas na praça central da cidade. Em seguida, 

caminharam até a Praça Minas Gerais, onde fica a Câmara junto a Cadeia e as igrejas de São 

Francisco de Assis e Nossa Senhora do Carmo.  

 

Elas eram frequentadas por diferentes grupos da elite colonial do período da mineração, por isso 

existem duas igrejas na mesma praça. Por lá, o grupo realizou uma conversa para entender o 

contexto daquele local, onde também está o pelourinho, um dos poucos que estão no lugar 

original do período colonial. 

 

Em seguida, os estudantes foram para a Mina da Passagem, inaugurada no século XIX, quando 

recebeu o trabalho de escravos, mas também de pessoas livres, já no século XX. Foram 315 

metros percorridos de carrinho e 120 metros de profundidade para abordarem os temas de 

mineração, formação geológica da mina, em qual parte dela se encontra o ouro e o porquê de 

não haver mais mineração naquele espaço.  

 

Ao final do dia todos foram a Ouro Preto para a estalagem do SESC, onde jantaram, tiveram 

tempo livre e se hospedaram. 

 

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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