CIRCULAR Nº 104/2017 – EF: AULA DE CAMPO EM PEDRA AZUL - 9º ANO
Vila Velha, 30 de outubro de 2017

Senhores Pais/Responsáveis,
A fim de dar maior significado aos conteúdos estudados nas disciplinas de Geografia, Ciências e História,
planejamos uma Aula de Campo para o 9° 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 duas 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: 09/11/17 (quinta-feira)
Segue detalhamento dessa Aula de Campo:
Pedra Azul e Gruta do Limoeiro
Destino: Domingos Martins e Castelo
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.
O Parque Estadual da Pedra Azul é uma área de proteção ambiental com 1.240 hectares, onde se destaca a
Pedra do Lagarto, de formação de granito e gnaisse a 1.822 metros de altura, unida à Pedra Azul, que pode ser vista na
BR-262. A unidade de Conservação se encontra inserida no Bioma da Mata Atlântica, um dos mais diversos e
ameaçados. Os ecossistemas englobados pela área do Parque são os Campos Rupestres e a Floresta Ombrófila
Altimontana. A fauna e flora são muito diversas, inclusive com a presença de espécies endêmicas. Pelas trilhas
ecológicas do Parque, o aluno vai encontrar toda a tranquilidade da natureza, sendo elas: Trilha da Pedra Azul e Trilha
das Piscinas. A Trilha da Pedra Azul é considerada de nível fácil, com distância de 480m, onde os visitantes são
conduzidos até a base da Pedra Azul, passando pelos mirantes da Pedra Azul e do Forno Grande. A Trilha das Piscinas
Naturais é considerada de nível médio, com percurso de 2500 metros, onde os visitantes são conduzidos até as
piscinas naturais escavadas sobre a rocha, com uma escalada de 97m com auxílio de corda. O banho nas piscinas de
águas geladas é uma opção de recreação no local.
A Gruta do Limoeiro, situada a 15 quilômetros do centro de Castelo, possui vários salões internos e é
considerada a mais importante do Estado, por causa de sua profundidade e de suas formações rochosas de beleza
inconfundível. A entrada da Gruta possui um paredão superior com 30 metros de altura com uma garganta de 40 metros
de largura com 6 metros de altura. Na gruta também existem fontes de água, além de abrigar pedras e galerias de rara
beleza em seu interior, e logo à sua entrada está a pedra mais conhecida, que foi batizada como Pedra do Sino, devido
ao seu formato e som metálico que produz, quando tocada. Em 1984, foi tombada como Patrimônio Histórico do Espírito
Santo pelo Conselho Estadual de Cultura.
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Programa de Visita:
Dia: 23/11/17 (quinta-feira) ou 24/11/2017 (sexta-feira):
07h – Saída da escola com destino a Domingos Martins;
09h30min – Previsão do início da Trilha na Pedra Azul com monitoramento especializado;
12h – Almoço (Incluso);
13h – Saída com destino a Castelo;
14h – Visita monitorada à Gruta do Limoeiro;
15h30min – Retorno;
18h30min – Previsão de chegada à escola.
Serviços Incluídos:







Transporte em ônibus rodoviário equipado com cinto de segurança, ar condicionado, poltronasreclináveis, TV,
DVD, som, microfone, água mineral e banheiro químico;
Almoço com refrigerante;
Trilha na Pedra Azul com monitoramento especializado;
Visita monitorada à Gruta do Limoeiro;
Acompanhamento com Guia de Turismo durante todo o percurso;
Serviço de bordo.

Investimento: R$ 105,00 (cento e cinco reais).
O presente orçamento é válido para um grupo de, no mínimo, 38 pagantes e máximo de 43. Não sendo
atingido esse número mínimo no prazo estabelecido, o preço será recalculado ou a excursão será cancelada.
As vagas são limitadas e preenchidas estrita ordem de inscrição.
Forma de Pagamento:
À vista (dinheiro ou cheque);
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.
Observações:




Usar calçado fechado, trajar roupas leves;
Levar protetor solar, repelente, boné e garrafinha de água;
O parque poderá suspender a realização da Trilha em casos de dias chuvosos, para a segurança dos
visitantes.
Atenciosamente,
Equipe Pedagógica

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

CIRCIRCULAR Nº 104/2017 – AULA DE CAMPO EM PEDRA AZUL - 9º ANO UP 2017
AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM
Autorizo e confirmo a participação do(a) aluno(a) _____________________________________________
do ano/turma ___________ na visita de estudo à Pedra Azul e à Gruta do Limoeiro, 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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