AULA CAMPO
1º ANO “B” E “C”
Camaragibe, 03 de maio de 2017.
Srs. Pais e/ou Responsáveis,
Para dar continuidade ao trabalho sobre a História de Recife, as turmas do 1º Ano “B” e C”
resolveram desenvolver um Projeto de Pesquisa cujo tema é RIO CAPIBARIBE: UM RIO DE HISTÓRIA,
ARTE E CULTURA. Por ele ter grande importância histórica e social no desenvolvimento da cidade do
Recife e de Pernambuco e para incrementar o aprendizado das crianças, torná-lo significativo, foi que
decidimos realizar uma vivência em que elas darão continuidade ao trabalho iniciado com as famílias.
Para isso, iremos realizar uma aula campo a bordo do Catamaram para conhecer o Recife por
uma outra perspectiva, navegando nas águas do Rio Capibaribe. Esse passeio oferece uma maneira
única de se conhecer Recife. Realizaremos também um City Tour Multicultural ao bairro do Recife
Antigo e finalizaremos o nosso estudo conhecendo o “Projeto Recapibaribe”, no bairro de Casa Forte,
em que as crianças terão uma vivência de educação ambiental, participando de Oficina de Reciclados
entre outras atividades. No percurso do ônibus, estudaremos aspectos históricos, geográficos (bacias,
rios e estuários), arquitetônico (pontes, ruas e monumentos) além de ambientais.
Certos de estarmos abrindo mais um espaço de crescimento nas nossas crianças e despertando
nelas uma visão mais ampla de fatos importantes que marcaram a formação da Cidade do Recife,
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: 17 DE MAIO (TERÇA-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 pela cidade do Recife.
Passeio de Catamaran pelo Rio Capibaribe.
Conhecimento do Projeto Recapibaribe.
Almoço self-service no Paço Real Shopping Paço Alfândega.
Água, refrigerante, sucos e lanches manhã e tarde.
Monitoramento com guia profissional e professores.
Será importante levar garrafinha d’água, boné e protetor solar.
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$ 110,00 (cento e dez reais) que deverá ser pago na
secretaria da Escola até o dia 10/05 (quarta-feira).

RECIBO

VIA DO ALUNO

Recebi de _______________________________________________________
a quantia de
R$ 110,00 (cento e dez reais) referente à participação do(a) aluno(a)_______________________
______________________________ do 1º Ano, turma ______, da Escola Internacional de Aldeia (EIA
KIDS), referente à aula campo Recife e passeio de Catamaran, no dia 17 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 Recife e passeio de Catamaran, no dia 17 de maio de 2017,
acompanhados de profissionais da Escola e de guia da Agência Trilhas.
______________________________________
Assinatura do Responsável
OBS.: Esta autorização só tem validade acompanhada da realização do pagamento no
valor acima citado.

