Colégio Veritas
Série: 6º e 7º ano do Ensino Fundamental
Assunto: Aula de campo para Niterói e Maricá

Circ.05/2018.
RJ, 28/02/2018.

Senhores Responsáveis
Em parceria com a empresa EXPD (Experiências Pedagógicas Diretas), estamos propondo
uma viagem pedagógica, com os alunos do 6 º e 7º ano, Projeto “Das obras dos homens às
obras da natureza: cultura negra, indígena e meio ambiente (Niterói e Maricá).”
Acreditando que abordar a cultura afro-brasileira e indígena dentro das escolas seja uma
necessidade, a EXPD investe em experiências práticas de aprendizagem que busquem oferecer aos
alunos um contato direto com essas populações tradicionais, bases da formação étnica e histórica
do nosso país.
Assim, oferecemos projetos que estabelecem pontes entre o conteúdo programático
abordado nas disciplinas escolares e o conhecimento de mundo oferecido por essas populações,
através de um grande enfoque antropológico.
Durante a atividade visualizaremos uma série de conteúdos abordados no ambiente escolar,
observando a paisagem da cidade de Niterói, que apresenta grande diversidade geomorfológica,
onde o relevo é constituído por terrenos cristalinos, divididos em maciços e colinas costeiras. Os
maciços predominam no sul e formam as serras do Malheiro, do Calaboca e da Tiririca, onde está a
Pedra do Elefante, ponto mais alto do município, a 412 metros acima do nível do mar. As planícies
costeiras são constituídas de sedimentos e localizadas, obviamente, próximas ao mar. A mais
extensa delas abrange toda área das lagoas de Piratininga e Itaipu.
Além de toda a diversidade geomorfológica, a região tem uma longa história de ocupação
humana apresentando inúmeras facetas, às vezes harmoniosas e muitas vezes depredadoras.
Através da visita ao Museu de Arte Contemporânea, ao Parque Estadual da Serra da Tiririca, à
comunidade tradicional do Quilombo do Grotão e à Aldeia Guarani Mata Verde Bonita, buscaremos
apresentar um pouco dessa história.
O pacote da viagem inclui:
•

Equipe pedagógica especializada no tema;

•

Seguro viagem por aluno, com cobertura completa de doenças e acidentes;

•

Almoço tradicional quilombola, frutas orgânicas e água;

•

Atividades culturais de integração na aldeia e no quilombo;

•

Transporte em ônibus executivo com ar condicionado, banheiro e cinto de

segurança;

Atividade de Campo Aldeia Mata Verde Bonita e Quilombo do Grotão
Horário
07h00min
08h30min
09h00min

Ponto de interesse
Embarque dos alunos / Saída para Maricá
Chegada à Aldeia Mata Verde Bonita
Piquenique de integração entre os alunos e as crianças da aldeia
Roda de conversa sobre a cultura indígena e sobre a história da aldeia com
apresentação do Coral Guarani Mbyá
Caminhada pela Aldeia e atividade cultural e/ou esportiva
Saída para o Quilombo do Grotão
Almoço tradicional no Quilombo
Exibição de documentário sobre a relação da comunidade com parque e
debate
Atividade cultural de integração (Capoeira)
Retorno à Escola

10h00min
11h00min
12h30min
13h00min
14h00min
15h00min
16h30min

Valor total do pacote: R$ 180,00 (cento e oitenta reais)
•

À vista, em espécie, até 20/03/2017.

•

Parcelado em até 02 vezes, conforme tabela abaixo através de cheques

pré-datados.
Quaisquer dúvidas referentes ao pagamento, favor entrar em contato

•

com o departamento financeiro da EXPD (21) 987901331 – Eduardo.
À vista
R$ 180,00

02 parcelas de
R$95,00

Vencimento em:

Vencimentos em:

20/03/2017

20/03 e 20/04

Dados da viagem
•

Saída do Colégio em 05/05/18 (sábado) – Horário: 7h

•

Retorno ao Colégio em 05/05/18 (sábado) – Horário aproximado: 18h00min

•

Os alunos serão acompanhados por professores e equipe técnica da EXPD.
INFORMAÇÕES IMPORTANTES:

✔

Alimentos e bebidas: As refeições incluídas no pacote serão servidas em sistema de buffet

nos horários estabelecidos na programação.
✔

O aluno, obrigatoriamente, deverá portar um documento de identificação.

✔

Para que a viagem ocorra, é necessário atingirmos um grupo mínimo de 35 alunos. Caso o

número mínimo não seja atingido, serão devolvidos os valores pagos.
SUGERIMOS QUE OS ALUNOS LEVEM:
✔

Dinheiro para despesas pessoais;

✔

Objetos de higiene e uso pessoal;

✔

Protetor solar, capa de chuva ou guarda-chuva, casaco, biscoitos e guloseimas para a hora

do lanche.
Atenciosamente,
Equipe Pedagógica.

Encaminhar à Secretaria--------------------------------------A autorização para a excursão deverá ser entregue na Secretaria do Colégio, assinada e
acompanhada da importância em espécie ou cheques pré-datados, até o dia 20/03/2017.
Autorização para aula de campo – Maricá e Niterói das 7h às 18h30minh em
05/05/18
Aluno: ____________________________________________________Turma _________
CPF ou número de Identidade do aluno (para o seguro viagem):
________________________________________________________________________
Data: _________
Nome do Responsável: ______________________________________________
Valor: R$ 180,00 (à vista)
ou 2 x R$ 95,00 no cheque
_________________________________________________________________________
Assinatura do Responsável

