AULA CAMPO
1º ANO “A” E “D”

Camaragibe, 11 de maio de 2017.
“A socialização, a comunicação e a transmissão cultural dentro dos museus já há algum tempo
configuram-se como temas presentes dentro da área de Educação”.
(FREIRE, 1992)
Srs. Pais e/ou Responsáveis,
Intensificando as nossas descobertas sobre a temática ESCOLA E MUSEUS DO RECIFE, tema
central do nosso Projeto Anual, iremos realizar uma excursão pedagógica para conhecimento a pontos
estratégicos das cidades do Recife.
Inicialmente, realizaremos uma visita monitorada ao Museu de Arqueologia da Unicap no
Palácio da Soledade, onde aprenderemos sobre a Pré-história Pernambucana e a sua importância no
processo da Evolução Humana. Realizaremos um intervalo para almoço, no Restaurante Paço Real no
Shopping Paço Alfândega, e seguiremos para um City Tour interpretativo pelo Bairro do Recife Antigo
com caminhada histórica pelo Marco Zero, Rua do Bom Jesus, Caixa Cultural e finalizando com o Museu
a Céu Aberto. Estamos certos de que despertaremos em nossos alunos uma visão mais ampla e crítica
sobre aspectos históricos e geográficos.
Certos de estarmos abrindo mais um espaço de crescimento cultural, contamos com o apoio
dos senhores para que seu (sua) filho(a) possa participar desta vivência. Agradecemos
antecipadamente e nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.
DIA: 31 DE MAIO (QUARTA-FEIRA)
SAÍDA: 7h30 (EIA KIDS)
RETORNO: 18h
Em nosso roteiro teremos:
•
•
•
•
•
•

Ônibus de luxo com ar, tv, vídeo, som e microfones;
City Tour multicultural interpretativo pelo Bairro do Recife Antigo;
Visita ao Museu de Arqueologia da Unicap;
Almoço self-service no Paço Real Shopping Paço Alfândega;
Água, refrigerante, sucos e lanches manhã e tarde;
Monitoramento com guias profissionais e professores.
Será importante levar garrafinha d’água e boné.
NÃO SERÁ PERMITIDO LEVAR QUALQUER TIPO DE TM (Tecnologias Móveis).

Os alunos deverão ir trajando o uniforme completo (calça comprida, short ou saia short da
Escola, tênis e camisa do uniforme da diária).
Serão acompanhados pela Equipe Pedagógica da Escola (professores e auxiliares) e por guia da
Agência Trilhas.

O investimento por aluno será de R$ 100,00 (cem reais) que deverá ser pago na secretaria da
Escola até o dia 26/05 (sexta-feira).
OBS.: A data do passeio foi alterada em virtude da disponibilidade do Museu.

RECIBO

VIA DO ALUNO

Recebi de _____________________________________________________ a quantia de R$ 100,00
(cem reais) referente à participação do(a) aluno(a)______________________________________
______________________________ do 1º Ano, turma ______, da Escola Internacional de Aldeia
(EIA KIDS), da aula campo ao Museu de Arqueologia e Bairro do Recife Antigo, no dia 31 de maio de
2017.
Camaragibe, ____ de maio de 2017.
_________________________
Funcionário

RECIBO/AUTORIZAÇÃO

VIA SECRETARIA

Autorizo o(a)aluno(a)________________________________________________________,do 1º Ano ,
turma ____ a participar da aula campo ao Museu de Arqueologia e Bairro do Recife Antigo, no dia 31
de maio de 2017, acompanhados de profissionais da Escola e de guias da Agência Trilhas.
______________________________________
Assinatura do Responsável
OBS.: Esta autorização só tem validade acompanhada da realização do pagamento no
valor acima citado.

