
Anexo 2 - Modelo de ofício e justificativa

Eu, (Nome completo da diretora/diretor), portador do RG xx.xxx.xxx-x e CPF xxx.xxx.xxx-xx,

diretora/diretor da Escola (Nome completo da escola sem abreviações), da rede (municipal ou

estadual) de ensino, declaro, para os devidos fins, estar ciente da participação da escola na chamada

do Museu da Imigração relativa à edição de 2022 do projeto Museu vai à escola.

Também declaro ter conhecimentos das condições de participação, abaixo elencadas:

● O ciclo escolar a que se destinam as ações (Fundamental II);

● A quantidade mínima e máxima de estudantes, sendo de uma a cinco turmas com no

máximo 120 (cento e vinte) estudantes participantes;

● A presença obrigatória nos compromissos a serem realizados nas datas divulgadas pelo edital

ou acordadas entre as partes, sendo:

○ reunião no Museu da Imigração no dia 24 de maio de 2022;

○ visita técnica à escola e encontro com o corpo docente, em data e horário a

combinar, provavelmente no mês de maio;

○ ações no período entre agosto e novembro, sendo duas realizadas nas dependências

da escola sempre às terças e quintas-feiras, das 10h às 12h e/ou das 14h às 16h. Já a

atividade a ser realizada no Museu da Imigração será em uma terça-feira, com datas

e horários a combinar previamente;

○ evento de encerramento e avaliação do projeto no mês de novembro, em dia e

horário previamente divulgados pelo Museu da Imigração.

Estou ciente que o ato da candidatura não configura garantia de vaga no projeto. Da mesma

forma, compreendo que qualquer irregularidade na inscrição impossibilita que a escola participe da

chamada, e que o não cumprimento de quaisquer dos compromissos firmados após a seleção

configura no encerramento da parceria com a escola.

Por fim, declaro que estou ciente e comprometida(o) com o cumprimento de todas as

responsabilidades cabíveis à escola, conforme descrição no item 7 do edital, e que todas as

informações que constam na ficha de inscrição e neste ofício são verdadeiras.

São Paulo, ____ de _______________ de 2022.

______________________________________

(Assinatura e carimbo da diretora/diretor da escola)

Por que a escola gostaria de participar do projeto Museu vai à escola com o Museu da Imigração? Se

possível, justifique também a escolha das turmas indicadas na ficha de inscrição.



(até 1.000 caracteres com espaço)

A escola realiza ou já realizou ações ou projetos de combate ao racismo, à xenofobia ou outras

formas de discriminação? Quais foram os resultados observados? Caso o Plano Político Pedagógico

da escola aborde estas questões, por favor, cite o(s) trecho(s) em questão.

(até 2.000 caracteres com espaço)

São Paulo, ____ de _______________ de 2022.

_____________________________________

(Assinatura e carimbo da diretora/diretor da escola)


