
Professoras	  responsáveis:	   
Ana	  Luiza	  e	  Carlos	  Rodrigo	  
	  
Ponto	  de	  encontro: 
Praça	  Mauá	  (em	  frente	  ao	  Museu	  de	  Arte	  	  
do	  Rio)	  
	  
Programação*: 
9h30	  –	  12h:	  1º	  grupo	  
12h	  –	  13h:	  lanche	  coleFvo	  na	  Praça	  Mauá	  
12h	  –	  15h:	  2º	  grupo	  (saída	  às	  13h)	  
	  
Como	  chegar:	   
Praça	  Mauá,	  5,	  Centro	  
É	  possível	  chegar	  de	  VLT	  (Estação	  Parada	  dos	  
Museus),	  metrô	  (Estação	  Uruguaiana)	  ou	  
ônibus	  (pela	  Av.	  Presidente	  Vargas,	  Av.	  Rio	  
Branco,	  	  R.	  Sacadura	  Cabral,	  etc).	  
	  
Atenção! 
É	  obrigatória	  a	  presença	  dos/as	  responsáveis	  
durante	  todo	  o	  evento.	  
Lembramos	  que	  é	  fundamental	  o	  uso	  do	  
uniforme	  por	  estudantes	  do	  CAp.	  
Em	  caso	  de	  chuva,	  o	  evento	  será	  manFdo.	  

O	  que	  levar: 
• 	  sapatos	  confortáveis	  	  
• 	  água	  /	  protetor	  solar	   
• 	  1kg	  de	  sal	  refinado	  comum	  POR	  FAMÍLIA	  (para	  
a	  aFvidade) 
• 	  guarda-‐chuva/capa	  -‐	  em	  caso	  de	  chuva 
• 	  comidas	  e	  bebidas	  para	  o	  lanche	  coleFvo 
	  
Público-‐alvo: 
Estudantes	   do	  quinto	   ano,	   familiares,	   amigos	   e	  
demais	  interessados. 
	  
Classificação	  etária: 
Livre 
	  
Valor	  da	  Entrada: 
Gratuita 
	  
Para	  saber	  mais	  acesse: 
www.facebook.com/emtransitonosmuseus	  
	  
*	  Vocês	  são	  bem	  vindxs	  em	  qualquer	  horário. 
Escolham	  o	  que	  for	  melhor	  pra	  vocês. 
	  
	  
	  
	  

Atenção	  estudantes	  e	  responsáveis	  do	  
quinto	  ano!	  A	  quinta	  edição	  do	  Em	  trânsitos	  
nos	  Museus	  conta	  com	  a	  presença	  de	  vocês. 
	  
	  
No	  dia	  04	  de	  maio	  de	  2019,	  sábado,	  
realizaremos	  uma	  caminhada	  pela	  Pequena	  
África,	  na	  Zona	  Portuária,	  Rio	  de	  Janeiro. 
	  
	  
Convide	  seus	  amigos	  e	  familiares	  para	  uma	  
tarde	  na	  Pequena	  África	  de	  vivência	  com	  a	  
arte,	  suas	  diversas	  manifestações	  e	  
linguagens! 
	  
	  
O	  Em	  Trânsito	  nos	  Museus	  é	  um	  projeto	  do	  
Setor	  de	  Artes	  Visuais	  que	  ocorre	  há	  cinco	  
anos	  e	  visa	  proporcionar	  um	  ambiente	  de	  
trocas	  entre	  professores,	  estudantes	  e	  
familiares	  através	  de	  uma	  visita	  invesFgaFva	  
a	  museus	  ou	  espaços	  de	  interesse	  na	  cidade.	  

04/05/2019 
Quinto ano 


