AULA CAMPO – PEDRA DO INGÁ
1º ANO A e D
Camaragibe, 09 de agosto de 2017.
Srs. Pais e/ou Responsáveis,
Continuando as nossas descobertas sobre arqueologia, temática do nosso Projeto Anual, iremos realizar
uma Excursão Pedagógica com destino ao Estado da Paraíba. Visitaremos o Museu Arqueológico de Itacoatiara do
Ingá, local em que se encontra um dos Monumentos Arqueológicos mais importantes do país, a Pedra do Ingá,
com muitas inscrições rupestres e seus enigmas sobre os primeiros habitantes do Brasil. Ainda no complexo da
Pedra do Ingá, há um pequeno Museu de História Natural, criado em 1996, que possui um acervo de fósseis de
animais extintos há mais de 10 mil anos.
Contamos com o apoio dos senhores para que seu (sua) filho(a) possa participar dessa vivência repleta de
muita aprendizagem e aventura!
Agradecemos antecipadamente e nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.
DIA: 30 DE AGOSTO (QUARTA-FEIRA)
SAÍDA: 6h30 (EIA KIDS)
RETORNO: 18h
Em nosso roteiro teremos:
• Ônibus de luxo com ar, tv, vídeo, som e microfones;
• Aula Interativa durante a viagem de ida;
• Visita ao Município do Ingá - aula sobre patrimônio histórico e pintura rupestre;
• Visita ao museu arqueológico (preguiça gigante);
• Almoço;
• Animação turística, lanches a bordo, almoço e sorteio de brindes;
• Monitoramento com guia de turismo profissional e professores.
Será importante levar garrafinha d’água e boné.
NÃO SERÁ PERMITIDO LEVAR QUALQUER TIPO DE TM (Tecnologias Móveis).
Os alunos deverão ir trajando o uniforme completo (calça comprida, short ou saia short da Escola, tênis e
camisa do uniforme da diária).
Serão acompanhados pela Equipe Pedagógica da Escola (professores e auxiliares) e por guia da Agência
Trilhas.
O investimento por aluno será de R$ 130,00 (cento e trinta reais) que deverá ser pago na secretaria da
Escola até o dia 25/08 (sexta-feira).

RECIBO

VIA DO ALUNO

Recebi de __________________________________________________________ a quantia de R$ 130,00
(cento e trinta reais) referente à participação do(a) aluno(a)_________________________________
__________________________________ do 1º Ano, turma ______, da Escola Internacional de Aldeia (EIA
KIDS), da aula campo à Pedra do Ingá, no dia 30 de agosto de 2017.
Camaragibe, ____ de agosto de 2017.
_________________________
Funcionário

RECIBO/AUTORIZAÇÃO

VIA SECRETARIA

Autorizo o(a)aluno(a)_____________________________________________________,do 1º Ano , turma ____
a participar da aula campo à Pedra do Ingá, no dia 30 de agosto de 2017, acompanhados de profissionais da
Escola e de guias da Agência Trilhas.
______________________________________
Assinatura do Responsável
OBS.: Esta autorização só tem validade acompanhada da realização do pagamento no valor acima citado.

