AULA DE CAMPO – 3º ANO
OLINDA / RECIFE
Camaragibe, 03 de abril de 2018.
Senhores Pais e/ou Responsáveis pelos alunos do 3º ano,
Com o objetivo de ampliarmos as possibilidades de conhecimento de nossos
alunos quanto aos municípios, seus pontos históricos, o espaço geográfico e as
transformações ocorridas ao longo do tempo, programamos uma saída pedagógica em
parceria com a agência pedagógica Trilha dos Manguezais para o Bairro do Recife
Antigo, Sitio Histórico de Olinda e Alto da Sé.
Em primeiro momento, visitaremos Olinda, cidade Patrimônio Histórico Cultural da Humanidade,
antes Capitania de Pernambuco. De lá, seguiremos para um City Tour Multicultural no Recife antigo,
conhecendo o Circuito dos Poetas, Marco Zero, Rio Capibaribe, Rua da Aurora, com descida na Praça da
República, onde estão localizados alguns pontos turísticos importantes da capital pernambucana.
Estamos certos de que despertaremos no aluno uma visão mais ampla e crítica de fatos importantes
que marcaram a formação das Cidades de Recife e Olinda.
DIA: 17 de Abril de 2018 (Terça-feira)
SAÍDA: 7h30 (EIA) com retorno previsto às 13h.
Investimento: R$ 65,00 (sessenta e cinco reais). Essa quantia deverá ser paga até o dia 13 de abril
(sexta-feira), na Secretaria da EIA KIDS.
Os alunos serão acompanhados por guia turístico profissional, enfermeira acompanhante, pelas
professoras do 3º ano e Coordenação Pedagógica
Será necessário levar: Boné, garrafinha d’água, lanche, alegria e disposição. Teremos água durante
todo o passeio.
_______________________________________________________________________________
RECIBO
Recebi de __________________________ a quantia de R$ 65,00 (sessenta e cinco reais) referente à
participação do(a) aluno(a) _____________________________________________ do 3º ano, turma
______, da Escola Internacional de Aldeia, na aula de campo – Recife e Olinda
____________________________________
Funcionário
_______________________________________________________________________________
RECIBO / AUTORIZAÇÃO
Autorizo a participação do meu (minha) filho (filha) _________________________________________
___________________________________do 3º ano, turma _______ na Aula de campo – Recife e Olinda.
Camaragibe, ________ de ____________ de 2018.
___________________________________
Assinatura do Responsável
OBS.: Esta autorização só tem validade acompanhada da realização do pagamento do valor acima citado.

