
 

 

ATIVIDADE EXTERNA 

 
MAI – Museu de Arte Indígena 

 

 
Endereço: Av. Água Verde, 1413 - Água Verde, Curitiba - PR 

 

Primeiro museu particular do Brasil dedicado exclusivamente à produção artística dos 

indígenas brasileiros.  

Ele conta com um dos maiores acervos do mundo nesta área. São cerca de 700 peças 

divididas entre arte plumária, cerâmica, cestas, instrumentos musicais, máscaras ritualísticas e 

objetos utilitários. 
  

 OBJETIVOS DA VISITA 

 Despertar a visão crítica. 

 Valorizar a história brasileira. 

 Respeitar as diferenças. 

 Despertar a análise construtiva das culturas. 

 Resgatar a memória das culturas indígenas brasileiras. 

 Inserir a diversidade indígena como parte dos valores nacionais. 

 Sensibilizar o indivíduo sobre a sua herança cultural. 
 

Datas: 20/03 - 5º ano A - sexta-feira - saída da escola às 9h - retorno às 11h30min 
                       5º ano B e C - sexta-feira - saída da escola às 14h - retorno às 16h30min 
 

Custo: R$ 35,00 - para o transporte e ingresso (a serem pagos até o dia 13/03) 
 

IMPORTANTE:  * lancharemos no local (levar alimento saudável, suco e água numa mochila 

pequena).  EVITAR EMBALAGENS DE DESCARTE! Vamos pensar em nosso 

projeto Carbono Zero! 

* Para os alunos do contraturno, levaremos o lanche. 

     * Ir uniformizado (a). 

Este informativo está disponível no site: www.colegiointegral.com.br, será enviado para o e-mail dos 
responsáveis e no grupo de pais do whatsapp. Os alunos receberão, na agenda, apenas o canhoto para 
confirmação, autorização e pagamento. Enviar para a professora da turma.  

 

Curitiba, março de 2020. 
 

A Coordenação 
 

 
Ref. Informativo 09 / 20 – Atividade Externa 5º ano / MAI – Museu de Arte Indígena 
 

Autorizo meu (minha) filho(a) ________________________________________ do 5º ano ______ 

a participar da atividade externa.  

Datas: 20/03 - 5ºA, B e C. Custo: R$ 35,00 (pagos até o dia 13/03) 
 
Data: ___/___/___ Assinatura: ________________________________ 

Informativo 09 / 2020 
5º ano – Anos Iniciais - Ensino Fundamental  

http://www.colegiointegral.com.br/

