Aula de Campo – 7º ano
Trilha do Manguezal
Consciência ambiental é saber que, em última análise, não existe distinção entre o ser e o meio.
Infelizmente, desde a revolução industrial, o homem desenvolveu uma noção equivocada de que ele
pode controlar o meio. Mas estamos, enfim, descobrindo a realidade de que vivemos em um sistema
fechado e finito, e de que existem consequências para as nossas ações: o lixo acumulado polui a água
e atrai vetores de doenças; o esgoto despejado nos rios mata peixes e inviabiliza a captação para uso
humano; o ar poluído pelos nossos carros afeta o desenvolvimento das crianças, entre outras
situações preocupantes. A lista das consequências é infinita e, em geral, maléfica à própria existência
do homem. A Escola, enquanto espaço de aquisição de conhecimento tem a obrigação de
conscientizar e formar pessoas mais comprometidas com a preservação do meio em que nos
inserimos. Entendemos que para nos sensibilizarmos precisamos conhecer os espaços que sofrem
mais diretamente com a ação nociva do homem. Assim, programamos uma aula de campo com
destino a Área de Proteção Ambiental de Guadalupe, localizada no litoral sul de Pernambuco. Vamos
observar os ecossistemas costeiros – Mata Atlântica, restinga e bancos de corais, numa vivência
ecológica no manguezal. Temos certeza de que não existirá aprendizado mais significativo do que esse
em total interação com a natureza!
Em nosso roteiro teremos:
* Ônibus de luxo com ar, som, microfone, TV e vídeo;
* Visita ao Píer de Guadalupe com trilha interpretativa no manguezal;
* Aula de Educação Ambiental e Ecologia ao ar livre com monitor capacitado;
* Gincana pedagógica e sorteio de brindes;
* Monitoramento com guia especialista e professores.
Será necessário levar para a trilha: Boné, toalha, roupa extra, protetor solar, garrafinha d’água. Não
aconselhamos a levar celulares ou objetos de valor, pois não temos condições de nos
responsabilizarmos por tais objetos.
Data: 09/06
Sairemos da EIA Unidade II às 7h30 com retorno previsto às 14h.
O custo dessa atividade será de R$ 75,00 (setenta e cinco reais) e deverá ser pago até o dia 30 de
maio na secretaria da EIA KIDS.
Atenciosamente,
Direção e coordenação pedagógica
___________________________________________________________________________________
RECIBO
Recebi de __________________________________ a quantia de R$ 75,00 (setenta e cinco
reais) referente à participação do(a) aluno(a) ______________________________________________
do 7º ano, turma ______, da Escola Internacional de Aldeia, na Aula de Trilha do Manguezal.
____________________________________
Funcionário

_________________________________________________________________________________
RECIBO / AUTORIZAÇÃO
Autorizo a participação do meu (minha) filho (filha) _________________________________
___________________________________________do 7º ano, turma _______ na Aula de Campo
Trilha do Manguezal.

Camaragibe, ________ de ____________ de 2017

__________________________________________
Assinatura do Responsável
OBS.: Esta autorização só tem validade acompanhada da realização do pagamento do valor acima citado.

