EXCURSÃO PEDAGÓGICA – 7º ANO
PROJETO PERNAMBUCANIDADE:
DO LITORAL AO SERTÃO
Camaragibe, 14 de junho de 2018.
Srs. Pais e/ou Responsáveis,
Esse ano temos como tema do nosso projeto de pesquisa, Pernambucanidade: do Litoral ao Sertão.
Para ampliarmos e aprofundarmos o conhecimento de nossos alunos e de nossas alunas acerca do
tema proposto, realizaremos uma aula de campo à cidade de Petrolina, no sertão de nosso Estado.
Lá estudaremos a biodiversidade da caatinga com identificação de sua fauna e flora e como ponto
fundamental do projeto, pois é em torno dele que gira toda a nossa problemática investigativa,
iremos em busca dos encantos, das problemáticas e das possíveis soluções para o Rio São Francisco.
Veremos de perto suas Vinícolas e a produção de fruticultura irrigada. Observaremos “in loco” as
dimensões gigantescas da Barragem de Sobradinho em um lindo passeio de Catamaran, com visita
aos principais pontos turísticos da região. Enfim, uma experiência inesquecível e enriquecedora na
formação acadêmico-científico-cultural de nossos alunos e alunas.
Primeiro dia: 31 de Agosto de 2018 (sexta-feira)
9h – Concentração no Aeroporto Internacional Gilberto Freire – REC
10h30 – Embarque – 11h30 voo (duração 1h20m)
12h50 – Chegada ao Aeroporto Internacional de Petrolina – PNZ
13h30 – Almoço em Restaurante Self-service (incluso)
14h30 – Visita ao Centro de Cultura Ana das Carrancas
16h – Oficina do Artesão Mestre Quincas e Museu do Sertão
19h – Jantar (incluso)
20h – Hospedagem (CHEGADA AO HOTEL)
Segundo dia: 1 de Setembro (sábado)
7h – Café da manhã no hotel
9h – Passeio de Catamaran no Roteiro Ecoturístico VAPOR DO VINHO com passagem nas Eclusas da
Barragem de Sobradinho
10h30 – Visita a VINÍCOLA DA RIO SOL (Ouro Verde em Terra Nova–Bahia)
12h – Almoço
13h – Visita a Vinícola (Santa Maria) e as fazenda de fruticultura irrigada (produção de manga)
18h – Retorno ao hotel
19h – Jantar no shopping (não incluso)
Terceiro dia: 2 de Setembro (domingo)
7h – Café da manhã no Hotel
8h30 – Descobrindo a Ilha do Rodeadoro (Maior balneário de Petrolina)
13h – Almoço no Bodódromo
14h – Check out Hotel
15h – Concentração no Aeroporto Internacional de Petrolina – PNZ
16h25 – Embarque – 17h25 voo (duração 1h20m)
18h40 – Chegada ao Aeroporto Internacional do Recife – REC

Não está incluso:
Tudo aquilo não mencionado no programa acima como despesas de telefonemas e opcionais.
Condições Gerais:
• Saída no mínimo com 40 alunos.
• O pagamento deverá ser efetuado antes da excursão.
• Valor por aluno: R$ 990,00 ou 3x R$ 330,00 (no cheque ou dinheiro – 28/06, 20/07 e 20/08)
OBS: A confirmação junto com os pagamentos deverá ser feita até o dia 28/06 para que possamos
fazer a reserva do vôo.
___________________________________________________________________________________
RECIBO
Recebi de _______________________________________________________________ a quantia de
R$_____________referente à participação do(a) aluno(a)____________________________________
_________________________________ do 7º ano, turma ______, da Escola Internacional de Aldeia,
na Excursão Pedagógica à Petrolina.
____________________________________
Funcionário
RECIBO / AUTORIZAÇÃO
Autorizo a participação do meu (minha) filho (filha) ________________________________________
__________________________ do 7º ano, turma _______ na Excursão Pedagógica à Petrolina.
Camaragibe, ________ de ____________ de 2018.
__________________________________________
Assinatura do Responsável
OBS.: Esta autorização só tem validade acompanhada da realização do pagamento do valor acima
citado.

