CIRCULAR Nº 015/2017 – EF: VISITA 8° ANO “EXPOSIÇÃO CORPO HUMANO”
Vitória, 07 de abril de 2017

Senhores Pais/Responsáveis,
A fim de dar maior significado aos conteúdos estudados nas disciplinas de Ciências, História e
Geografia, planejamos uma Aula de Campo para o 8° ano.
Para tanto, firmamos uma parceria com a “Atual Turismo”, empresa responsável pelo transporte e
acompanhamento de nossos alunos com um Guia. Contaremos também com a presença de professores da
nossa escola, objetivando a explanação de conteúdo durante visitação.
Informamos, ainda, que estão disponibilizadas três datas para a saída dos alunos. Entretanto, a
confirmação da data destinada a cada unidade será de acordo com a adesão por parte das famílias.
Para essa adesão, é imprescindível a entrega na tesouraria da escola do formulário anexo
devidamente preenchido, bem como o pagamento do valor especificado no detalhamento a seguir.
Prazo máximo para adesão: 18/04/17 (terça-feira)
Segue detalhamento dessa Aula de Campo:
‘O FANTÁSTICO CORPO HUMANO’
1 - Destino: Vitória/Vila Velha
2 - Abordagem Pedagógica:
O Fantástico Corpo Humano nos leva para uma jornada fascinante através no nosso bem mais
precioso – nossos corpos impressionantes. Uma coisa que nós frequentemente não compreendemos
completamente. Essa exibição é desenhada para mudar isso. Sobre nossa pele, uma série de sistemas
intrigantes e seus órgãos cooperam, segundo a segundo, para nos manter vivos e bem.
2.1 – O Fantástico Corpo Humano
O Fantástico Corpo Humano dá um mergulho tridimensional para dentro destes sistemas — pele e
ossos, dos pés à cabeça — todos com o objetivo de nos ajudar a tomar decisões mais informadas sobre os
cuidados com a nossa saúde e nosso estilo de vida. A exposição científico-cultural oferece uma excursão
inédita pelas forças que regem a composição misteriosa da vida na Terra. É um passeio por mundos
interiores e exteriores, repletos de informações sobre biologia, química e física e também história, cultura e
arte. Ao final dessa deliciosa mistura, enriquecedora e inesquecível, o aluno terá meios para aprimorar
comportamentos e hábitos, e com autoconhecimento, almejar um estilo de vida saudável.
2.2 - Galeria Homero Massena
A Galeria Homero Massena – GHM – é o espaço da Secretaria de Estado da Cultura – SECULT,
voltado a produção contemporânea de artes visuais. Inclui em sua programação as exposições
selecionadas pelos editais anuais, mostras do acervo e ações educativas. As atividades desenvolvidas em
cada exposição propiciam a interação entre o público, a obra, o artista, os educadores e a equipe
institucional – visitas mediadas, rodas de conversa com o artista, encontros de educadores e oficinas
acessíveis.
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2.4 – 38º Batalhão de Infantaria de Vila Velha
No município, está localizado o 38º Batalhão de Infantaria, que comemora a data de seu aniversário
no dia 19 de abril, em alusão à criação do 1/2 batalhão dos caçadores, por meio do Decreto 782, de 19 de
abril de 1851, com sede em Salvador. No entanto, pesquisas realizadas junto ao Arquivo Histórico do
Exército revelaram que sua origem se dá no ano anterior, quando da criação da 6ª Companhia de
Pedestres, por meio do Decreto 683 de 12 Julho de 1850, com sede em Vila da Barra - BA. Finalmente, por
Portaria Ministerial Reservada, número 043, de 07 de setembro de 1972, passou a ser chamado de 38º
Batalhão de Infantaria, denominação que orgulhosamente mantém até os dias de hoje. A partir de então, o
38º Batalhão de Infantaria manteve-se sempre atento às ordens de seu escalão superior, permanecendo em
vigília constante pela defesa da democracia, particularmente após os acontecimentos de 1964. Pondo-se
sempre como guardião da unidade nacional, sendo a única unidade operacional do Exército Brasileiro em
solo capixaba.
3 – Datas agendadas:
Dia: 03/05/2017 (quarta-feira) / 04/05/2017 (quinta-feira) / 11/05/2017 (quinta-feira);
Atenção: A data destinada a cada Unidade do UP será definida após adesão pelas famílias.
4- Programa de Viagem:

•
•
•
•
•
•
•

UP - Grupo 01
07h – Saída da escola com destino a Vila Velha;
08h – City Tour: Igreja do Rosário, Galeria Homero Massena e Convento da Penha;
10h – Visita monitorada ao 38º Batalhão de Infantaria de Vila Velha I;
11h30min – Almoço (Incluso);
13h30min – Visita monitorada à Exposição ‘O Fantástico Corpo Humano’, no Shopping Vitória;
15h – Retorno à escola;
16h - Previsão de chegada.

•
•
•
•
•
•
•

UP - Grupo 02
08h – Saída da escola com destino a Vila Velha;
09h – City Tour: Igreja do Rosário, Galeria Homero Massena e Convento da Penha;
11h30min – Almoço (Incluso);
13h – Visita monitorada ao 38° Batalhão de Infantaria de Vila Velha I;
15h30min – Visita monitorada à Exposição ‘O Fantástico Corpo Humano’, no Shopping Vitória;
16h30min – Retorno à escola;
17h30min – Previsão de chegada.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

5 - Serviços Incluídos:
Transporte rodoviário equipado com cinto de segurança, ar condicionado, poltronas reclináveis, TV,
DVD, som, microfone, água mineral e banheiro químico;
Serviço de bordo;
Visita monitorada à Exposição ‘O Fantástico Corpo Humano’ exposta no Shopping Vitória;
Visita à Igreja do Rosário;
Visita monitorada ao 38° Batalhão de Infantaria de Vila Velha;
Visita ao Convento da Penha;
Visita à Galeria Homero Massena;
01 Almoço incluindo refrigerante;
Acompanhamento com Guia de turismo durante todo o percurso.
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6 – Investimento
R$ 91,00 (Noventa e um reais);
O presente orçamento é válido para um grupo de, no mínimo, 38 pagantes e máximo de 42;
Não sendo atingido esse número mínimo no prazo estabelecido, o preço será recalculado ou a
excursão será cancelada;
• No caso de pagamento com cheque, este deverá ser nominal à Atual Turismo e Eventos Ltda.;
• No verso do cheque deverá constar o nome do aluno, telefone, escola/unidade e sua respectiva
série.

•
•
•

•

7- Forma de Pagamento:
À vista (dinheiro ou cheque).
Atenciosamente,

Equipe Pedagógica

Entregar assinado pelo responsável na tesouraria da escola no ato do pagamento

CIRCIRCULAR Nº 015/2017 – VISITA EXPOSIÇÃO CORPO HUMANO 8º ANO UP 2017
AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM
Autorizo e confirmo a participação do(a) aluno(a) _____________________________________________
do ano/turma ___________ na visita de estudo à Igreja do Rosário, à Galeria Homero Massena, ao Convento da
Penha e ao 38° Batalhão de Infantaria de Vila Velha, além da exposição ‘O Fantástico Corpo Humano’, no
Shopping Vitória,no dia _____ / _____ / 2017, juntamente com a ATUAL TURISMO e os professores
acompanhantes da instituição de ensino.
Nome do responsável: _______________________________________________________________________
Telefones para contato: _______________________________________________________________________
Assinatura do responsável:
_______________________________________________________. Data: ____ / ____ / 2017.
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