COMUNICADO Nº 01

Queridos pais e alunos,

Programamos para os alunos do Fundamental II e Ensino Médio uma saída pedagógica para o cinema com
o intuito de desenvolver um trabalho com as disciplinas de História e Arte. O filme escolhido foi “ Com
amor – Van Gogh”. O filme torna-se um passeio pela vida e as obras do artista, que conta a história
através do personagem Armand Roulin, filho do carteiro responsável pela correspondência entre Vincent
e Theo Van Gogh, o rapaz fica encarregado de entregar uma última carta entre os irmãos, naquele
momento ambos já falecidos. O protagonista, assim como público, vai entrando na vida do pintor,
descobrindo a cada cidade que passa e a cada encontro que vive mais uma faceta de Vincent Van Gogh.
Os personagens do filme recontam as passagens do artista, fazendo uma viagem por sua biografia.
O longa metragem foi produzido com pinturas a óleo, produzidos para compor uma animação, sendo
premiado e reconhecido pelo público e críticos de cinema.

CENAS DO FILME

Esta saída pedagógica é uma proposta dos professores Vitor (História) e Sandra (Arte), que tem como
objetivo oferecer uma aula diferenciada.
Data: 19/02/18 (CASO TENHA GRANDE ADESÃO NÃO HAVERÁ AULAS NESTE DIA)
Saída: 8h30

| Retorno previsto: 13h (podendo haver atrasos em virtude do trânsito no trajeto)

Valor do passeio: R$ 60,00 (sessenta reais). No caso do pagamento em cheque, deverá vir cruzado e nominal a EEI
País das Cores, colocar no verso o nome, a turma do aluno e notificar o envio na agenda.

O valor acima deverá ser pago até dia 08/02/18 - Salientamos que não serão aceitas as inscrições após o prazo.
Incluso: transporte, ingresso e monitoria. O cinema oferece pelo valor de R$ 14,00 (pipoca + refrigerante), devendo
ser pago diretamente na lanchonete do cinema.

Esclarecemos que o passeio acontecerá se houver adesão e pagamento do mínimo de 40 alunos. Caso
não haja adesão mínima faremos a devolução do dinheiro.

Coordenação Pedagógica 30/01/18

---------------------------destacar e devolver assinado com o pagamento -----------------------------------AUTORIZAÇÃO – SAÍDA PEDAGÓGICA

Autorizo meu (minha) filho(a) a participar do passeio para o cinema Belas Artes - Avenida Paulista, 2460 – Centro –
São Paulo
Data: 19/02/18 | Saída: 8h30 | Previsão de retorno: 13h
Aluno: ____________________________________________________________________ - ________ano/série
Assinatura do responsável: _____________________________________________________ - Data: ___/___/18.
Telefones do(s) responsável(eis): (___) __________________________ ou (___) ___________________________

