AULA CAMPO – Circuito das Árvores Seculares
3º ANO

Camaragibe, 04 de agosto de 2017.
Prezados Pais/ Responsáveis:
O território brasileiro possui seis biomas que necessitam urgentemente da sua preservação. Para
que isto aconteça, é necessário promover relações respeitosas com a vida, o meio ambiente e a cultura de
seus habitantes. Os alunos do 3º ano estão fazendo um estudo sobre algumas vegetações que fazem parte
da História do Brasil, como o pau-brasil e o baobá, árvores bastante significativas para a Mata Atlântica,
que será o tema dessa classe na EXPOEIA 2017. Para ampliar os conhecimentos, realizaremos uma aula de
campo na cidade do Recife e na oportunidade, descobriremos o Circuito dos Baobás e árvores seculares.
Realizaremos um “City Tour Multicultural” com visita à Praça da República no Bairro do Recife Antigo. Em
seguida, conheceremos o Marco Zero, nosso Patrimônio Histórico, e os aspectos geográficos e históricos
do Rio Capibaribe, os encantos da Rua da Aurora, além da visita ao Jardim do Baobá no Bairro das Graças.
As características naturais, como fauna e flora, e as transformações no espaço geográfico serão observadas
e discutidas, através da prática da educação ambiental. Nossa metodologia buscará favorecer um maior
aproveitamento dos conteúdos vivenciados em sala, proporcionando momentos únicos no processo de
construção do conhecimento e interação lúdica dos alunos em campo. Os alunos serão acompanhados
pelas professoras e equipe pedagógica.
Em nosso roteiro teremos:
•
•
•
•
•
•

Ônibus de luxo com ar, tv, vídeo, som e microfones.
City Tour multicultural interpretativo pela cidade do Recife.
Vivência ambiental na Praça da República Bairro do Recife.
Descobrindo o Jardim do Baobá no Bairro das Graças.
Água, refrigerantes, sucos e lanche (bolo, fruta, pão de queijo).
Monitoramento com guias especialistas em educação ambiental.
DATA: 16 de Agosto de 2017 (Quarta-feira)
SAÍDA: 7h30 (Escola Internacional de Aldeia)
CHEGADA: 12h (Escola Internacional de Aldeia)
OBS.:
IR DE FARDAMENTO COMPLETO – camisa, bermuda, tênis.
INVESTIMENTO POR ALUNO - R$ 65,00 (Sessenta e cinco reais). O pagamento deverá ser efetuado na
Secretaria da Escola, até o dia 14/08 (segunda-feira).
Será necessário levar para a aula passeio:
Garrafinha d’água, material didático, alegria e disposição.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VIA ALUNO
Recebi do aluno:____________________________________________________, do 3º ANO, turma ___, do
Ensino Fundamental, o valor de R$ 65,00 (Sessenta e cinco reais) referente à “Visita Pedagógica” no dia
16/08/2017, a partir das 7h30.
Recife, _____ de ________________ de 2017.
Funcionário: __________________________________
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VIA SECRETARIA
Autorizo:___________________________________________________________, do 3º ANO, turma ___,
do Ensino Fundamental a participar da Visita Pedagógica no dia 16/08/2017, a partir das 7h30.
Recife, _____ de ________________ de 2017.

