Aula de Campo – 8º ano
Complexo Hidrelétrico de Xingó
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 Complexo Hidrelétrico de Xingó. Esse projeto pedagógico envolve três dias no sertão de
Alagoas, na cidade histórica de Piranhas, Patrimônio Histórico Nacional. Desvendaremos as histórias
de Lampião na Rota do Cangaço, e contemplaremos as belezas dos Cânions do São Francisco num
maravilhoso passeio de Catamarã. Em nosso caminho encontraremos lindas paisagens naturais de
exuberante beleza, além de um rico acervo cultural que faz dessa região um lugar inesquecível.
Em nosso roteiro teremos:
• Ônibus de luxo com ar condicionado, som, vídeo, frigobar, banheiro e microfones.
• City Tour conhecendo os principais pontos turísticos de Piranhas.
• Passeio de Catamarã pelos Cânions do Rio São Francisco (inclusos)..
• Visita ao Museu de Arqueologia de Xingó (inclusos)..
• Alimentação com dois cafés da manhã, três almoços e dois jantares (inclusos).
• Animação turística, sorteio de brindes e serviço de bordo.
• Hospedagem no Hotel Pedra do Sino.
• Monitoramento com professores e guia profissional.
Datas: 09, 10, 11/11 (Saída da EIA - 7h30 / Retorno à EIA - 17h30)
O custo dessa atividade será de R$720,00 (setecentos e vinte reais) e deverá ser pago até o dia 05
de junho na secretaria da EIA KIDS (à vista ou 6 x no cheque).
Será importante levar;
• Vestimenta para três dias, kit higiene pessoal.
• Garrafinha d’água, lanche extra, carteira de saúde e autorização.
• Roupa de banho e toalhas, protetor solar e boné.
• Dinheiro para despesas extras.
Atenciosamente,
Direção e coordenação pedagógica
___________________________________________________________________________________
RECIBO
Recebi de __________________________________ a quantia de R$ 720,00 (setecentos e
vinte reais) referente à participação do(a) aluno(a) _________________________________________
do 8º ano, turma ______, da Escola Internacional de Aldeia, na Aula de Campo Xingó.
____________________________________
Funcionário

_________________________________________________________________________________
RECIBO / AUTORIZAÇÃO
Autorizo a participação do meu (minha) filho (filha) _________________________________
___________________________________________do 8º ano, turma _______ na Aula de Campo
Xingó.

Camaragibe, ________ de ____________ de 2017

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

