CIRCULAR Nº 066/2017 – EF: VISITA 6° ANO A VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Vitória, 03 de Agosto de 2017.
Senhores Pais/Responsáveis,

A fim de dar maior significado aos conteúdos estudados nas disciplinas de Ciências, Geografia e
História, planejamos uma Aula de Campo para o 6° 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 (30, 31/08 e 01/09/17) 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: 25/08/17 (sexta-feira)
Segue detalhamento dessa Aula de Campo:
VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ES
1 - Destino: Venda Nova do Imigrante
2 - Abordagens Pedagógicas
A viagem é um elemento motivador para dar encanto à educação. Com esse projeto, temos como
objetivo expandir os horizontes culturais dos alunos, ampliar e enriquecer a forma de pensar e atuar.
Veremos que os atrativos visitados servirão de base para os mais variados temas abordados. Além do mais,
proporcionaremos ao aluno a oportunidade de conhecer melhor o Estado do Espírito Santo e toda a sua
potencialidade turística, unindo o lazer ao conhecimento, a teoria à prática, dentro de uma proposta
interativa, de forma a contribuir com sua formação.
2.1 – Agroturismo:
Venda Nova do Imigrante, distante 105 km de Vitória, é referência em todo o país como o berço do
Agroturismo, modalidade de turismo rural que associa a vivência do cotidiano agrícola ao lazer, à visitação e
a valorização do meio ambiente.
A cidade capixaba começou a desenvolver o Agroturismo em 1987, quando a atividade nem tinha
nome no Brasil. A denominação usada vem do italiano “agriturismo” e foi na Itália que os primeiros
empreendedores buscaram informações para a prática. Atualmente estão envolvidas 70 propriedades, com
300 famílias e 1.500 pessoas diretamente atuantes.
2.2 – Projeto Guaçu-Virá:
O Centro de Desenvolvimento Sustentável Guaçu-Virá (CDS Guaçu-Virá) foi criado em 1993,
surgindo da associação de Amigos da Terra. Foi oficialmente constituído em 1996, com objetivo de
promover o desenvolvimento sustentável em consonância com o desenvolvimento econômico, social,
cultural e a melhoria de qualidade de vida e do meio ambiente.
Com trabalhos de educação ambiental, recuperação de áreas degradadas reaproveitamento de
resíduos, agricultura orgânica e energia solar, o projeto atua desde 1993 com objetivo de promover o
desenvolvimento sustentável abrangendo aspectos econômicos, sociais, culturais, melhoria de qualidade de
vida e do meio ambiente.
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3 - Programa de Visita:
Dias 30/08/17 | 31/08/17 | 01/09/17
•
•
•
•
•
•
•

06h50min – Encontro dos alunos na escola para início dos procedimentos de embarque;
07h - Saída com destino a Venda Nova do Imigrante;
09h30min - Previsão de chegada a Venda Nova do Imigrante e visita à Fazenda Carnielli;
12h - Chegada e almoço no CDS Guaçu-Virá;
13h - Início da visita com monitoramento especializado no Projeto Guaçu-Virá;
15h - Retorno à escola;
17h30min - Previsão de chegada.

4 - Serviços Incluídos:
• Transporte em ônibus rodoviário equipado com cinto de segurança, ar condicionado, poltronas
reclináveis, TV, DVD, som, microfone, frigobar, água mineral e banheiro químico;
• Visita monitorada na Fazenda Carnielli;
• Almoço e visita monitorada do CDS Guaçu-Virá;
• Acompanhamento com Guia de Turismo durante todo o percurso;
• Serviço de bordo.
5 – Investimento
• R$ 96,00 (Noventa e seis reais);
• O presente orçamento é válido para um grupo de no mínimo 38 pagantes e máximo de 43;
• 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;
6 - Formas de Pagamento
• À vista (dinheiro ou cheque);
7 - Observações:
• Usar calçado fechado; trajar roupas leves; levar protetor solar, repelente e boné.
Atenciosamente,
Equipe UP Centro Educacional

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

CIRCIRCULAR Nº 066/2017 – VISITA VENDA NOVA DO IMIGRANTE 6º ANO UP 2017
AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM
Autorizo e confirmo a participação do(a) aluno(a) _____________________________________________
do ano/turma ___________ na visita de estudo em Venda Nova do Imigrante/ES, 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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