AULA CAMPO – PROJETO “SERTA”
4º ANO

Camaragibe, 15 de agosto de 2018.
Prezados Pais / Responsáveis:
Segundo dados de pesquisa do Ministério da saúde e IBGE, cerca de 60% dos alimentos com maior teor de
gordura fazem parte da alimentação diária da população. Apesar dos dados da pesquisa apontarem também que a
população brasileira está procurando ter hábitos de vida mais saudáveis, o consumo de gordura, assim como de
alimentos ultraprocessados é preocupante. Atrelado a essa questão, ainda existe um número expressivo do
desperdício de alimentos e de partes ainda não utilizadas de forma sustentável. Diante destes questionamentos, os
alunos do 4º ano estão desenvolvendo, desde o início do ano, um projeto para a EXPOEIA 2018. Para aprofundar
ainda mais o estudo nesta área, realizaremos uma aula campo no espaço Projeto Serta (Serviço de Tecnologia
Alternativa), localizado no Município de Glória do Goitá. Em nossa vivência ecológica, descobriremos
metodologias que trabalham com sistemas formais e não-formais de educação ambiental, na perspectiva de
mobilização social, buscando a sustentabilidade na relação homem-natureza. Encontraremos plantações orgânicas,
práticas agrícolas familiares em equilíbrio com os recursos naturais e belos exemplos práticos de agroecologia,
conhecendo um projeto em que a qualidade de vida associada à preservação do meio ambiente está em primeiro
lugar.
Em nosso roteiro teremos:
Em nosso roteiro teremos:
•
•
•
•
•
•
•

Ônibus de luxo tipo executivo.
Visita ao Projeto Serta (Serviço de Tecnologia Alternativa).
Aula de Educação Ambiental com conhecimento de hortas orgânicas.
Oficina sustentável e atividades práticas em agroecologia.
Alimentação com almoço self-service e lanche da manhã e da tarde.
Água durante todo o percurso e enfermeira acompanhante.
Monitoramento com guia especialista e professores.

PAGAMENTO na Secretaria da EIA KIDS até o dia 31/08, sexta-feira.
DATA: 04 de setembro de 2018 (Terça-feira).
SAÍDA: 7h30 (Escola Internacional de Aldeia)
CHEGADA PREVISTA : 17h30 (Escola Internacional de Aldeia)
Será necessário levar para a aula campo:
• Caderno de anotação, estojo e um lanche a mais para durante a viagem, caso sinta necessidade.
..................................................................................................................................................................................................
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VIA ALUNO
Recebi do aluno ____________________________________________________, do 4º ano, turma ___, do
Ensino Fundamental, o valor de R$ 110,00 (cento e dez reais) referente à “Visita Pedagógica” no dia 04/09/2018, a
partir das 7h30.
Recife, _____ de _________________ de 2018.
Funcionário __________________________________
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VIA SECRETARIA
Autorizo ___________________________________________________________, do 4º ano, turma ___, do
Ensino Fundamental, a participar da Visita Pedagógica no dia 04/09/2018, a partir das 7h30.
Recife, _____ de ________________ de 2018.
Pai ou Responsável __________________________________

