REUNIÃO PEDAGÓGICA

Aula de Campo – 6º ANO
Recife / Olinda
Camaragibe, 02 de maio de 2017.
Srs. Pais e/ou Responsáveis pelos alunos do 6º ano,
Sempre afirmamos a importância da vivência dos conteúdos trabalhados em sala de aula numa
perspectiva de torná-los significativos, facilitando a assimilação e acomodação dos conceitos abordados.
Pensando assim, propomos para o sexto ano uma aula de campo para conhecermos o bairro do
Recife Antigo e o Sítio Histórico de Olinda. Para termos uma visão mais abrangente do espaço, faremos
um passeio de Catamarã pelo Rio Capibaribe e um City Tour Multicultural pelo Circuito dos Poetas,
Marco Zero, com caminhada pela Rua do Bom Jesus até a Sinagoga Kahal Zur Israel e Torre Malakoff.
Em Olinda, Cidade Patrimônio Histórico Cultural da Humanidade, daremos continuidade à aula,
despertando em nossos alunos e em nossas alunas uma visão mais ampla e crítica dos fatos importantes
que marcaram a formação das cidades de Recife e Olinda.
O custo dessa atividade será de R$ 110,00 (cento e dez reais) essa quantia deverá ser paga até o dia
05 de maio, na secretaria da EIA KIDS. Os seguintes itens estarão inclusos no valor:
• Transporte em Ônibus de luxo com ar, tv, som e microfones;
• O ingresso do Catamarã para o tour pelo rio Capibaribe;
• City tour, com guia especializado, pelo bairro do Recife Antigo;
• Caminhada histórica no Marco Zero e na Rua do Bom Jesus;
• Visita ao Sítio Histórico de Olinda;
• Dois lanches no ônibus, água, refrigerante e suco.
Almoçaremos na praça de alimentação do Shopping Paço Alfândega e para esse almoço os alunos
deverão levar quantia para pagar suas despesas. (não incluso no valor da atividade).
Data: 10 de maio de 2017
Saída: 7h (EIA Unidade II) / Retorno: 17h30 (EIA Unidade II)
Levar: Protetor solar, boné, garrafinha d’água. Sempre aconselhamos a não levar celular e nem
objetos de valor pois não temos condições de nos responsabilizarmos por todos os pertences.
Na certeza de estarmos proporcionando a nossos alunos e a nossas alunas uma experiência
significativa e prazerosa de aprendizagem, desde já, agradecemos a parceria dos senhores em mais essa
atividade.
Atenciosamente,
Direção e coordenação pedagógica
___________________________________________________________________________________
RECIBO
Recebi de __________________________________ a quantia de R$ 110,00 (cento e dez reais)
referente à participação do(a) aluno(a) _________________________________________________ do 6º
ano, turma ______, da Escola Internacional de Aldeia, na Aula de Campo Recife / Olinda, no dia 10/05.
____________________________________
Funcionário
_________________________________________________________________________________
RECIBO / AUTORIZAÇÃO
Autorizo a participação do meu (minha) filho (filha) _________________________________
___________________________________________do 6º ano, turma _______ na Aula de Campo Recife /
Olinda.
Camaragibe, ________ de ____________ de 2017
__________________________________________
Assinatura do Responsável
OBS.: Esta autorização só tem validade acompanhada da realização do pagamento do valor acima citado.

