CIRCULAR Nº 077/2018 – EF – 8º ANO: AULA DE CAMPO
Vila Velha, 03 de setembro de 2018
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 (03, 04 e 05/10/18) 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: 19/09/18 (quarta-feira).
Segue detalhamento dessa Aula de Campo:
RIO – MANGUE – MAR
1.

Destino
Serra e Santa Cruz/Aracruz

2.

Abordagem Pedagógica

Entendemos que a Educação Ambiental proporciona condições para a produção e aquisição de
conhecimentos e habilidades, como também o desenvolvimento e assimilação de atitudes, hábitos e valores.
A cada dia vem aumentando no mundo a preocupação com a preservação do meio ambiente, visto que o
crescimento populacional e a urbanização cada vez mais contribuem para a degradação do mesmo. Por isso
é importante educar desde cedo, para que o respeito ao meio ambiente possa crescer junto com as
gerações futuras.
2.1. Santa Cruz
Aracruz está a 80Km de Vitória, e os principais acessos são pela BR-101 e pelo litoral através da
ES-010, cuja paisagem é considerada uma das mais belas e conservadas do Estado. O município reúne uma
infinidade de atrativos naturais, com paisagens exuberantes, extensas áreas verdes, praias, restingas,
manguezais, enseadas, recifes, montanhas, coqueirais, remanescentes de mata atlântica, reservas
ecológicas, lagoas e rios, formando, assim, um dos trechos mais ecológicos do litoral capixaba.
2.2. Nova Almeida
Em 1557, é quando padre Braz Lourenço, juntamente com os Tupiniquins, constrói uma pequena
capela de palhas, e inaugura-a no dia 06 de janeiro fundando a “Aldeia dos Reis Magos”. Doze anos depois,
em 1569, José de Anchieta organiza a construção de um povoado e inicia as obras da Igreja, que são
concluídas somente em 1580. Portanto, a implantação do povoado dos Reis Magos só ocorrerá mais tarde
com a presença de padre José de Anchieta, em 1569.
2.3. Casa da Pedra
Situada no balneário de Jacaraípe, a casa do Artista Plástico Neusso é feita com pedras retiradas
do mar e madeiras do próprio local. Possui ainda diversificadas esculturas de madeiras. Atrai os turistas e
moradores da região, pela inovação.
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3.

Programa de Visita:
Dia: 03/10/2018 (quarta-feira); 04/10/2018 (quinta-feira) e 05/10/2018 (sexta-feira):
07h – Saída da escola com destino a Santa Cruz;
09h - Início do passeio de Escuna, onde serão abordados os temas Rio, Mangue e Mar;
11h30min – Almoço (incluso);
12h30min – Saída com destino a Nova Almeida;
13h10min – Visita monitorada à Igreja dos Reis Magos, e, logo após, seguiremos para Jacaraípe;
14h – Visita monitorada à Casa de Pedra;
14h50min – Retorno à escola;
17h – Previsão de chegada.

4.

Serviços Incluídos:

Transporte em ônibus executivo equipado com cinto de segurança, ar condicionado, poltronas
reclináveis, TV, DVD, som, microfone, água mineral e banheiro químico;
Passeio de Escuna pelo Rio Piraque-Açu com monitoramento e colete salva-vidas;
Almoço com suco natural;
Visita monitorada à Igreja dos Reis Magos;
Visita monitorada à Casa de Pedra.
5.

Investimento:

R$ 115,00 (cento e quinze 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.
6.

Forma de Pagamento:
À vista (dinheiro ou cheque).

7.

Observações:
É obrigatório o uso de uniforme completo.
Levar protetor solar, garrafinha de água e boné.
Atenciosamente,
Equipe Pedagógica
ENTREGAR ASSINADO PELO RESPONSÁVEL NA TESOURARIA DA ESCOLA NO ATO DO PAGAMENTO

AUTORIZAÇÃO DE SAÍDA
Autorizo e confirmo a participação do(a) aluno(a) _________________________________________________________
do ano/turma_________, turno____________, unidade ________,

na visita de estudo a Santa Cruz/ES no dia

_____/______/2018, juntamente com a guia da Atual Turismo e os professores acompanhantes da instituição de ensino.
Nome do responsável: _____________________________________________________________________________
Telefones para contato: ____________________________________________________________________________
_______________________________________________________
Assinatura do responsável
Data: _______ / ______ / 2018
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