
 

MUSEU PARANAENSE 

Atividade Externa – 4º ano 
 

Idealizado por Agostinho Ermelino de Leão e José Candido Muricy, o Museu Paranaense foi 
inaugurado no dia 25 de setembro de 1876, no Largo da Fonte, hoje Praça Zacarias, em Curitiba. Era 
então, o primeiro no Paraná e o terceiro no Brasil. 

Desde a sua inauguração, o Museu Paranaense 
passou por seis sedes, até fixar-se na atual, o Palácio 
São Francisco. 

Atualmente o Museu Paranaense desenvolve 
estudos nas áreas de Arqueologia, Antropologia e 
História. 

O Pavilhão da História do Paraná é destaque no 
museu, pois faz a “linha do tempo” desde a pré-história, 
8000 anos antes da época atual, até o início do século 
XX, com a integração dos imigrantes ao nosso estado. 

 
Endereço: Rua Kellers, 289 - Alto São Francisco 

Datas por turma:  
4º ano B - 03 de abril – quarta-feira – saída da escola às 13h45min retorno às 17h30min. 
4º ano A - 05 de abril – sexta-feira – saída da escola às 8h30min retorno às 11h45min. 
4º ano C - 10 de abril – quarta-feira – saída da escola às 13h45min retorno às 11h45min. 
 
� Levar lanche saudável em uma sacola descartável. 
� Ir uniformizado (completo). 

Os alunos serão acompanhados pela professora regente e coordenadora pedagógica. 
Custo do transporte escolar: R$ 20,00, a serem pagos até o dia 27 de março. 

Devido aos compromissos que a escola assume na contratação de transporte e outros serviços 

necessários à atividade, somente os alunos que efetuarem o pagamento até a data estabelecida 

terão participação garantida. 

Assim, solicita-se dos senhores pais ou responsáveis OBSERVAR ATENTAMENTE a data de saída, 

bem como DEVOLVER A AUTORIZAÇÃO PREENCHIDA CORRETAMENTE para a professora 

regente. 

Curitiba, março de 2019. 

A coordenação 
 ..............................................................................................................................................................  
Ref. Informativo 06 / 19 – Museu Paranaense –  4º ano / 1º trimestre. 
   

Autorizo meu(minha) filho(a) ________________________________________ do 4º ano ______ a 

participar da atividade externa.  

Datas por turma: 03/04 – 4ºB (tarde)    /    05/04 – 4ºA (manhã)  / 10/04 – 4ºC (tarde)   
Custo: R$ 20,00, a serem pagos até o dia 27 de março. 
  
 
 

 Data: ___/___/___ Assinatura: _____________________________ 
 

Objetivo de visita – Projeto de História “Gente que vai, gente que vem” - Identificar documentos 
históricos e fontes de informação. 

Informativo 06 / 2019 


