INSTITUTO EDUCACIONAL MAYRINK VIEIRA
Ensino Infantil – Ensino Fundamental – Ensino Médio

Ipatinga, 20 de junho de 2018
Do: Instituto Educacional Mayrink Vieira.
Para: Pais/responsáveis por Alunos do 9º ano- Ensino fundamental – II - 1º e 2 º ano Médio
Assunto: Excursão a Diamantina - MG.

Srs. Pais/Responsáveis,
Os professores de Humanas, Línguas e supervisão do Instituto Educacional Mayrink Vieira, estão
organizando um trabalho de campo para a cidade histórica de Diamantina.
Ainda no século XVIII, os bandeirantes chegaram e fizeram as primeiras lavras, no córrego do antigo
Arraial do Tijuco. A construção do município, começou em 1702, na época conhecido como Arraial do Tijuco.
Mais tarde, passou a chamar-se Diamantina, devido ao grande volume de diamantes, que foram extraídos na
região. O lugar ainda preserva suas tradições, sabores e mata nativa exuberante. Por isso, em 1999, a cidade
foi tombada pela UNESCO como patrimônio cultural da humanidade. Atualmente, é uma das principais
cidades históricas do país, com um belíssimo centro histórico bem preservado, recebendo mais de 3 milhões
de turistas por ano. Diamantina, faz parte da maior rota turística do Brasil – a Estrada Real.

Atenciosamente.
SSP E COORDENAÇÃO

Informações da Excursão.
Data: 01/09/2018
Saída: 4h portaria da escola.
Retorno: 22h na portaria da escola.
Preço. R$200,00, podendo ser pago em 2 vezes de R$100,00 ou o valor total para o dia 29/08/2018.
O valor inclui o transporte, café da manhã, almoço e ingressos para os locais: Igreja de Nossa Senhora do
Carmo / Casa de JK / Museu do Diamante / Passadiço do Glória/ Casa de Chica da Silva / Mercado
Velho /Caminho dos Escravos.
Os alunos estarão acompanhados por professores e um guia da empresa Talentus turismo.
( 3 825 3125).
Todo aluno deverá trajar uniforme completo. Atenção!!! É imprescindível o uso do tênis.
Os lanches extras não estão incluídos no pacote.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Destacar e devolver no dia 6/07/2018
Autorizo a participação do(a) meu(minha) filho(a)___________________________________ na excursão a
Diamantina , no dia 01 de setembro de 2018.
Identidade ou certidão de nascimento do aluno._________________________________________________
CPF do responsável ______________________________________________(para o seguro obrigatório)
Assinatura do responsável: _____________________________________________

