Aula de Campo – 6º ano
Pedra do Ingá

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 a Pedra do Ingá, que é um monumento arqueológico, constituído por um terreno rochoso
que possui inscrições rupestres entalhadas na rocha, localizado no município brasileiro de Ingá no
estado da Paraíba. O sítio arqueológico fica a 109 km de João Pessoa e 38 km de Campina Grande. No
caminho, faremos uma vista ao Sítio Histórico de Igarassu e a Pinacoteca da cidade. Aproveitaremos a
viagem para conhecermos o museu de energia ENERGISA, onde através de ações educativas nossos
estudantes poderão debater sobre o uso eficiente e seguro de energia elétrica, se familiarizando, de
forma lúdica, com os princípios da física e com a história da eletricidade, seu uso racional e eficiente.
Em nosso roteiro teremos:_______________________________________________________
Primeiro dia: 24/08
7h - Concentração na EIA - SAÍDA 7h30
9h - Lanche a bordo
9h20 - Visita ao Sítio Histórico de Igarassu e Pinacoteca (incluso).
13h - Almoço self-service no Domani Restaurante, em João Pessoa (incluso).
14h - Visita ao Museu da Energia Energisa (incluso).
17h - Hospedagem no Igatu Praia Hotel *** ou similar
19h - Jantar em pizzaria (incluso)
Segundo dia: 25/08
8h - Café da manhã no hotel (incluso)
9h - Descobrindo o Espaço Cultural José Lins do Rêgo e o Planetário (incluso).
12h- Almoço self-service no Restaurante Domani (incluso).
14h30 - Descobrindo o Monumento Arqueológico Pedra do Ingá (incluso).
16h- lanche (incluso) e retorno
19h - Chegada a 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 6º ano, turma ______, da Escola Internacional de Aldeia, na Aula de Campo Pedra do Ingá.
____________________________________
Funcionário
_________________________________________________________________________________
RECIBO / AUTORIZAÇÃO
Autorizo a participação do meu (minha) filho (filha) _________________________________
___________________________________________do 6º ano, turma _______ na Aula de Campo
Pedra do Ingá.

Camaragibe, ________ de ____________ de 2017

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

