AULA CAMPO – MATA ATLÂNTICA
5º 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 5º ano estão fazendo um estudo sobre a MATA ATLÂNTICA, que será o tema dessa
classe na EXPOEIA 2017. Para ampliar os conhecimentos, realizaremos uma aula de campo no REFÚGIO
ECOLÓGICO CHARLES DARWIN, localizado em Igarassu, e na oportunidade identificaremos a fauna e a flora do
Bioma Mata Atlântica, através da prática de educação ambiental em contato com a natureza, descobrindo toda
sua biodiversidade, comparando, inclusive, com a APA (Área de Preservação Ambiental de Aldeia). 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. Para melhor aproveitamento do espaço e,
seguindo as determinações do Refúgio Ecológico (no máximo 40 pessoas), os alunos serão divididos em 2
grupos. Dividiremos a turma do 5º ano A em 2 grupos – GRUPO 1 (até a letra L); GRUPO 2 (da letra M em
diante). Os alunos que não estiverem participando do passeio nos dias relacionados abaixo terão aula normal.
Em nosso roteiro teremos:
•
•
•
•
•

Ônibus de luxo com ar, tv, vídeo, som e microfones.
Visita Mediada no Refúgio Ecológico Charles Darwin.
Educação ambiental em contato com a fauna e flora locais.
Água, sucos, refrigerantes e lanches a bordo.
Monitoramento com guias especialistas em Educação Ambiental.

DATAS: 12 de setembro de 2017 (terça-feira) – GRUPO 1 do 5º ano A + o 5º ano B
13 de setembro de 2017 (quarta-feira) – GRUPO 2 do 5º ano A + o 5º ano C
SAÍDA: 7h30 (Escola Internacional de Aldeia)
CHEGADA: 13h (Escola Internacional de Aldeia)
OBS.: IR DE FARDAMENTO COMPLETO – camisa, bermuda, tênis.
INVESTIMENTO POR ALUNO – R$ 75,00 (setenta e cinco reais). O pagamento deverá ser efetuado na Secretaria
da Escola, até o dia 01/09 (sexta-feira).
Será necessário levar para a aula passeio:
• Uma prancheta, lápis e borracha, garrafinha d’água, boné, alegria e disposição.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VIA ALUNO
Recebi do aluno:____________________________________________________, do 5º ano, turma ___, do Ensino
Fundamental, o valor de R$ 75,00 (setenta e cinco reais) referente à “Visita Pedagógica” no dia ____/09/2017, a
partir das 7h30.
Recife,______de _________________ de 2017.
Funcionário: __________________________________
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VIA SECRETARIA
Autorizo:___________________________________________________________, do 5º ano, turma ___, do
Ensino Fundamental, a participar da Visita Pedagógica no dia ____/ 09 /2017, a partir das 7h30.
Recife, _______ de ________________ de 2017.
Pai ou Responsável: ______________________________

