CIRCULAR Nº 007/2019 – EF – 7º ANO: AULA DE CAMPO
Vila Velha, 11 de março de 2019
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 7° 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 a visitação.
Informamos, ainda, que estão disponibilizadas três datas (10, 11 e 12/04/19) 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: 22/03/19 (sexta-feira).
Segue detalhamento dessa Aula de Campo:
DUAS SANTAS COM TREM
1.

Destino: Santa Teresa e Santa Maria de Jetibá:

2.

Abordagem Pedagógica:

Faz-se necessária uma compreensão de que o saber é constituído por conhecimentos e vivências
que se entrelaçam de forma dinâmica. Sendo assim, uma visita a essas duas cidades proporcionará ao
aluno a união do que estudou em sala de aula e a realidade de cada cidade.
2.1 Santa Teresa
Colonizada por imigrantes italianos no fim do século passado, a cidade preserva tradições e folclore
da Itália. Possui um dos melhores climas do mundo. Está parcialmente localizada nas escarpas do Sistema
Mantiqueira, possuindo inúmeros vales e belas cachoeiras. É o município do Estado que possui,
proporcionalmente, a maior reserva de Mata Atlântica (cerca de 40% da superfície), sendo considerado o
bioma de maior biodiversidade do Planeta. Possui três reservas: Augusto Ruschi, Santa Lúcia e São
Lourenço, além do Museu de Biologia Prof. Mello Leitão, criado pelo naturalista Augusto Ruschi em 1949,
reunindo um conjunto de ambientes e edificações, como o jardim rupestre, os viveiros, a casa das cobras,
os pavilhões de botânica e zoologia, o auditório, a ecologia e um parque de farta vegetação.
2.2 Santa Maria de Jetibá
Santa Maria de Jetibá é considerada o marco da cultura pomerana no Estado do Espírito Santo. A
chegada dos primeiros imigrantes oriundos da Pomerânia ocorreu a partir do ano de 1857, na Colônia de
Santa Leopoldina, no altiplano de Jequitibá, hoje município de Santa Maria de Jetibá, emancipado no dia 06
de maio de 1988.
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A preservação dos costumes e da identidade do povo pomerano está intimamente ligada à
transmissão e vitalidade da sua língua a futuras gerações, onde percebemos esse fato no Museu de
Imigração Pomerana, motivando um intenso movimento por parte de grupos, no sentido de evidenciarem a
cultura de seus antepassados, através da dança, da música, das manifestações populares e
da gastronomia.
Visitar Santa Maria de Jetibá é estar num espaço geográfico com um dos melhores climas do mundo,
que, aliado às belezas naturais e à arquitetura, proporciona ao aluno a sensação de estar em uma
cidade europeia.
3.

Programa de Visita:
Dias: 10, 11 ou 12/04/19 (quarta, quinta ou sexta-feira)











4.

06h20min – Encontro na Estação Pedro Nolasco, em Cariacica;
07h – Saída da estação, de onde seguiremos de trem até Fundão;
08h – Chegada a Fundão e embarque com destino a Santa Teresa;
09h – Visita ao Museu de Biologia Prof. Mello Leitão, e, logo após, um breve city tour panorâmico
pela cidade;
11h30min – Embarque com destino a Santa Maria de Jetibá;
12h10min – Almoço no Restaurante Majeski (incluso);
13h20min – Visita ao Museu de Imigração Pomerana, e, logo após, seguiremos
para Santa Teresa;
14h40min – Visita à Fábrica de biscoito Claids;
15h – Retorno à escola;
17h30 – Previsão de chegada.

Serviços Incluídos:
 Passagem de Trem no trecho Cariacica x Fundão em Classe Econômica;
 Transporte em ônibus executivo equipado com cinto de segurança, ar condicionado, poltronas
reclináveis, TV, DVD, som, microfone e banheiro químico;
 Visita monitorada ao Museu Mello Leitão e City Tour em Santa Teresa;
 Almoço na Restaurante Majeski incluindo 01 copo de refrigerante, suco ou água;
 Visita ao Museu Pomerano em Santa Maria de Jetibá;
 Visita à Fábrica de Biscoito Claids;
 Acompanhamento com Guia de Turismo durante todo o percurso;
 Serviço de bordo.

5.

Investimento:
 R$ 120,00 (cento e vinte 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 série.
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6.

Forma de Pagamento:
À vista (dinheiro ou cheque)

7.

Observações:

- Para a realização da viagem, é necessário anexar ao pagamento uma cópia AUTENTICADA do
documento do aluno e a autorização dos pais e/ou responsável;
- Para pessoas a partir de 12 anos, a empresa ferroviária exige: RG, carteira de trabalho ou
passaporte válido.

Atenciosamente,

Equipe Pedagógica

ENTREGAR ASSINADO PELO RESPONSÁVEL NA TESOURARIA DA ESCOLA NO ATO DO PAGAMENTO

AUTORIZAÇÃO DE AULA DE CAMPO
Autorizo e confirmo a participação do(a) aluno(a) ________________________________________________________
do ano/turma ___________ na visita de estudo a Santa Teresa e a Santa Maria de Jetibá no dia _____ / _____ / 2019,
juntamente com o guia da ATUAL TURISMO e os professores acompanhantes da instituição de ensino.
Nome do responsável: ____________________________________________________________________________
Telefones para contato: ___________________________________________________________________________
_______________________________________________________
Assinatura do responsável
Data: _______ / ______ / 2019
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