Aula de Campo – 7º ano
Agreste Cultural
A aula prática constitui um importante recurso metodológico facilitador do processo de ensinoaprendizagem. Através da experimentação, aliamos teoria à prática e possibilitamos o
desenvolvimento da pesquisa e da problematização em sala de aula, despertando a curiosidade e o
interesse do aluno. Transformamos, assim, o estudante em sujeito da aprendizagem, possibilitando
que o mesmo desenvolva habilidades e competências específicas. Nesse contexto, com o objetivo de
aprofundarmos conteúdos vivenciados em sala de aula, apresentamos a proposta de uma aula de
campo para o Agreste Pernambucano. Neste roteiro pedagógico cultural visitaremos o Museu da
Xilogravura no Memorial Jota Borges, considerado Patrimônio Vivo de Pernambuco. De lá seguiremos
para a cidade de Caruaru, a capital do Forró, onde vamos conhecer o Museu do Forró Luiz Gonzaga, o
Alto do Moura e a Casa Museu Mestre Vitalino. No final da tarde seguiremos para o Hotel Fazenda
Monte Castelo, em Sairé, onde nos hospedaremos. No segundo dia visitaremos o Parque de Energia
Eólica de Gravatá e a Casa da Cultura Lula Vassoureiro. Serão dois dias de muita aprendizagem e
aventura!
Primeiro dia: 14/08
* 7h - Concentração na EIA – SAÍDA 7h30
* 8h30 – Interpretação das características históricas e geográficas no percurso de ida.
* 9h – Lanche a bordo
* 9h20 – Visita ao Museu de Xilogravura e Memorial Jota Borges em Bezerros (incluso).
* 13h – Almoço self-service Restaurante, em Caruaru (incluso).
* 14h – Visita ao Museu do Forró e Casa do Mestre Vitalino no Alto do Moura (incluso).
* 18h – Hospedagem no Hotel Fazenda Monte Castelo em Sairé
* 19h – Jantar no Hotel (incluso)
Segundo dia: 15/08
* 7h – Café da manhã no hotel (incluso)
* 8h30 – Visita ao Parque de Energia eólica de Gravatá
* 12h- Almoço no Hotel Monte Castelo (incluso)
* 13h30 – Visita a fabrica de queijo Campo da Serra em Gravatá (incluso).
* 15h – Visita a Casa da Cultura Lula Vassoureiro (incluso).
* 16h- Paradinha para o lanche no Rei das Coxinhas (não incluso)
* 19h – Chegada à EIA
O custo dessa atividade será de R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais) e deverá ser pago até o dia
05 de junho na secretaria da EIA KIDS (à vista ou 3 x no cheque).
Será importante levar:
Roupa extra e kit higiene pessoal.
Garrafinha d'água, lanche extra, carteira de saúde e autorização.
Atenciosamente,
Direção e coordenação pedagógica

___________________________________________________________________________________
RECIBO
Recebi de __________________________________ a quantia de R$ 420,00 (quatrocentos e
vinte reais) referente à participação do(a) aluno(a) _________________________________________
do 7º ano, turma ______, da Escola Internacional de Aldeia, na Aula de Campo Agreste Cultural.
____________________________________
Funcionário
_________________________________________________________________________________
RECIBO / AUTORIZAÇÃO
Autorizo a participação do meu (minha) filho (filha) _________________________________
___________________________________________do 7º ano, turma _______ na Aula de Campo
Agreste Cultural.

Camaragibe, ________ de ____________ de 2017

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

