AULA DE CAMPO – 4º ANO
Museu do Homem do Nordeste

Camaragibe, 28 de março de 2018.
Prezados Pais/ Responsáveis:
Com o objetivo de ampliar os conhecimentos sobre o período da Colonização Brasileira, com ênfase em
Pernambuco, organizamos uma aula passeio com os alunos do 4º ano para visitar o Museu do Homem do Nordeste
(MUHNE), em Casa Forte.
Na ocasião, os alunos terão a oportunidade de conhecer não apenas alguns objetos pertencentes à Casa Grande
e Senzala de alguns principais Engenhos do nosso Estado, mas também ver elementos da Cultura Indígena que ainda
estão tão presentes em nosso dia a dia, além de um excelente acervo fotográfico e outros textos referentes ao Tema
em questão.

Para melhor aproveitamento do espaço e, seguindo as determinações do MUHNE (no máximo 45
pessoas), os alunos serão divididos em 2 grupos. Dividiremos a turma do 4º ano B em 2 grupos – GRUPO
1 (até a letra K); GRUPO 2 (da letra L em diante). - HAVERÁ AULA NORMAL PARA OS ALUNOS QUE NÃO
TIVEREM O PASSEIO NO DIA.
DIAS:
10 de abril de 2018 (terça-feira) – 4º ano A + GRUPO 1 do 4º ano B
11 de abril de 2018 (quarta-feira) – 4º ano C + GRUPO 2 do 4º ano B
SAÍDA: 7h30 (Escola Internacional de Aldeia) com retorno previsto às 12h
Local: Museu do Homem do Nordeste (MUHNE)- Av. Dezessete de agosto, Casa Forte.
Investimento: R$ 27,00 (Vinte e sete reais) que deverá ser pago até o dia 06 de abril (sexta-feira), na
Secretaria da EIA KIDS.
Os alunos serão acompanhados pelas professoras do 4º ano e Coordenação Pedagógica.
ORIENTAÇÕES PARA A VISITA AO “MUHNE”
1. O(a) aluno(a) deverá ir com o fardamento completo, inclusive tênis. Não será permitido o uso de calça jeans,
nem boné.
2. No museu, não é permitida a utilização de qualquer objeto que faça divulgação de imagens: celular, câmera,
filmadora, tablet, etc.
3. O aluno deverá trazer sua bolsa contendo: estojo, agenda e material para o horário da tarde (3ª feira).
_________________________________________________________________________________________

RECIBO
Recebi de __________________________ a quantia de R$ 27,00 (vinte e sete reais) referente à
participação do(a) aluno(a) _____________________________________________ do 4º ANO, turma
______, da Escola Internacional de Aldeia na aula de campo – Museu do Homem do Nordeste.
____________________________________
Funcionário
_______________________________________________________________________________________
RECIBO / AUTORIZAÇÃO
Autorizo a participação do meu (minha) filho (filha) ____________________________
__________________________________________________do 4º ANO, turma _______ na Aula de campo
– Museu do Homem do Nordeste.
Camaragibe, ________ de ____________ de 2018.
__________________________________________
Assinatura do Responsável
OBS.: Esta autorização só tem validade acompanhada da realização do pagamento do valor acima citado.

