CIRCULAR Nº 016/2019 – EF – 6º ANO: AULA DE CAMPO
Vila Velha, 16 de abril de 2019
Senhores Pais/Responsáveis,
A fim de dar maior significado aos conteúdos estudados nas disciplinas de História e Geografia,
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 (08, 10 e 15/05/19) 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: 25/04/19 (quinta-feira).
Segue detalhamento dessa Aula de Campo:
CITY TOUR VITÓRIA E VILA VELHA
1.

Abordagem Pedagógica

Na BNCC (Base Nacional Comum Curricular) lemos:
Todo conhecimento sobre o passado é também um conhecimento do presente elaborado por distintos
sujeitos. O historiador indaga com vistas a identificar, analisar e compreender os significados de diferentes
objetos, lugares, circunstâncias, temporalidades, movimentos de pessoas, coisas e saberes.
...a educação geográfica contribui para a formação do conceito de identidade, expresso de diferentes
formas: na compreensão perceptiva da paisagem, que ganha significado à medida que, ao observá-la, notase a vivência dos indivíduos e da coletividade; nas relações com os lugares vividos; nos costumes que
resgatam a nossa memória social; na identidade cultural; e na consciência de que somos sujeitos da
história, distintos uns dos outros e, por isso, convictos das nossas diferenças.
1.1

Convento da Penha

O Convento da Penha é um dos santuários religiosos mais antigos do Brasil e está situado no alto de
um penhasco – de 154 metros de altitude com localização a 500 metros do mar. De lá, pode-se avistar
Vitória, Vila Velha e parte da Serra, sendo tombado como patrimônio histórico cultural pelo Instituto do
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) em 1943.
1.2 38º BI
O 38º BI - Batalhão de Infantaria do Exército do Brasil, conhecido como Batalhão Tibúrcio, foi fundado
em 1851. Sua história confunde-se com a história do Forte de São Francisco de Xavier (Forte de
Piratininga), construído em 1535, uma vez que atualmente faz parte do conjunto do 38º Batalhão. Localizase na base do Morro da Penha, ao sul da baía de Vitória e tem vista privilegiada.
1.3 Centro de Vitória
Vitória tem um centro histórico muito bonito e rico em cultura. São igrejas, museus, teatros e
escadarias que são patrimônios históricos. Sendo uma cidade de antigas edificações, seu patrimônio
histórico é mais antigo do que os das cidades de Ouro Preto (MG) e de São Paulo (SP). Atualmente,
integram a área 51 pontos turísticos e culturais, entre eles, a Catedral Metropolitana, a Igreja do Carmo, o
Convento São Francisco, o Palácio Anchieta e o Teatro Carlos Gomes.
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2.

Programa de Visita:
08, 10 e 15/05/2019
07h – Saída da escola com destino a Vila Velha;
08h – Visita ao Convento da Penha;
09h30min – Visita ao 38° BI de Vila Velha;
10h30min – Visita externa à Igreja do Rosário e à Prainha;
11h30min – Almoço no restaurante Gaúcho Gourmet com 01 bebida (incluso);
13h – Início do city tour pelo Centro Histórico de Vitória, passando pelos seguintes patrimônios
históricos: Teatro Carlos Gomes, Praça Costa Pereira, Escadaria São Diogo, Catedral
Metropolitana de Vitória, Escadaria Maria Ortiz, Capela de Santa Luzia, Viaduto Caramuru, Igreja
São Gonçalo, Convento de São Francisco e Convento do Carmo;
 15h30min e 16h – Visita monitorada ao Palácio Anchieta;
 16h50min – Retorno à escola;
 17h30min – Previsão de chegada.








3.

Serviços Incluídos:
 Transporte em ônibus executivo da Viação Águia Branca, equipado com cinto de segurança, ar
condicionado, poltronas reclináveis, TV, DVD, som, microfone, água mineral e banheiro químico;
 Visita ao Convento da Penha;
 Transporte em van de ida e volta ao Convento;
 Visita monitorada ao 38º BI;
 Almoço no Restaurante Gaúcho Gourmet com 01 bebida;
 City tour a pé pelo centro de Vitória;
 Visita monitorada ao Palácio Anchieta;
 Acompanhamento de guia de turismo durante todo o percurso;
 Serviço de bordo.

4.

Investimento:
 R$ 83,00 (Oitenta e três reais);
 O presente orçamento é válido para um grupo de, no mínimo, 33 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.

5.

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

6.

Observações:
 É aconselhável que cada aluno(a) leve boné, garrafinha de água, protetor solar e repelente.
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 ___________ no City Tour Vitória e Vila Velha no dia 08, 10 ou 15/05/2019 (data a confirmar), 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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