AULA CAMPO – OS MANGUEZAIS
2º ANO

Camaragibe, 21 de agosto de 2017.
Prezados Pais / Responsáveis:

O território brasileiro possui seis biomas que necessitam urgentemente de preservação. Para que isso
aconteça, é necessário promover relações respeitosas com a vida, o meio ambiente e a cultura de seus habitantes.
Os alunos do 2º ano estão fazendo um estudo sobre OS MANGUEZAIS, que será o tema dessa classe na EXPOEIA
2017. Para ampliar os conhecimentos, realizaremos uma aula de campo na Área de Proteção Ambiental de
Guadalupe, localizada no litoral Sul de Pernambuco. Em segundo momento, seguiremos para o Hotel

Canariu’s de Gaibu, onde será servido nosso almoço tipo Buffet. Após o almoço, seguiremos para a
cidade do Recife para observação das transformações nos manguezais urbanos e os impactos
ambientais. Nosso objetivo é proporcionar momentos de aprendizado lúdico, observando ambientes ainda
preservados, tais como: ecossistemas costeiros (Mata Atlântica, restinga e bancos de corais). Assim,
favoreceremos o despertar da consciência ambiental, através de uma vivência ecológica no manguezal com
segurança e conforto para nossos alunos. Durante o percurso encontraremos diversas paisagens naturais,
conhecendo uma região onde o meio ambiente está em primeiro lugar. Os alunos serão acompanhados pelas
professoras e equipe pedagógica.

Em nosso roteiro teremos:
•
•
•
•
•
•
•
•

Ônibus de luxo com ar, tv, vídeo, som e microfones.
Visita ao Manguezal de Guadalupe com trilha ecológica interpretativa.
Aula de Educação Ambiental ao ar livre, interagindo com o ecossistema.
Alimentação com almoço Buffet tipo self service no Hotel Canariu’s de Gaibu.
Tour ecopedagógico interpretativo na cidade do Recife (Via Mangue e Recife Antigo).
Animação turística, gincana pedagógica e sorteio de brindes.
Água, sucos, refrigerantes e lanches a bordo na ida e na volta.
Monitoramento com guias especialistas em educação ambiental.

DATA: 05 de setembro de 2017 (terça-feira)
SAÍDA: 6h30 (Escola Internacional de Aldeia)- precisaremos cumprir este horário por conta da maré e do trânsito.
CHEGADA: 16h (Escola Internacional de Aldeia)
OBS.: IR DE FARDAMENTO COMPLETO - camisa, bermuda, tênis. Levar uma sandália (chinelo) para a volta.
Poderá colocar camisa UVline por baixo.
INVESTIMENTO POR ALUNO – R$ 130,00 (centro e trinta reais). O pagamento deverá ser efetuado na Secretaria
da Escola, até o dia 01/09 (sexta-feira).
Será necessário levar para a aula passeio:
• Garrafinha d’água, boné, protetor solar, toalha, alegria e disposição.

VIA ALUNO
Recebi do aluno:____________________________________________________, do 2º ano, turma ___, do Ensino
Fundamental, o valor de R$ 130,00 (centro e trinta reais) referente à “Visita Pedagógica” no dia 05/09/2017, a
partir das 6h30.
Recife, _____ de _________________ de 2017.
Funcionário: __________________________________

VIA SECRETARIA
Autorizo:___________________________________________________________, do 2º ano, turma ___, do Ensino
Fundamental, a participar da Visita Pedagógica no dia 05/09/2017, a partir das 6h30.

Recife, _____ de ________________ de 2017.
Pai ou Responsável: __________________________________

