Colégio Veritas

Circ.05/2018.

Série: 8º e 9º ano do Ensino Fundamental
Assunto: Aula de campo para Saquarema e Arraial do Cabo

RJ, 28/02/2018.

Senhores Responsáveis e alunos,
Em parceria com a empresa EXPD (Experiências Pedagógicas Diretas), estamos propondo
uma viagem pedagógica, com os alunos do 8º e 9º ano, a Saquarema e Arraial do Cabo, - Projeto
“Saquarema e Arraial de costa a costa.”.
No Projeto os alunos, através de um roteiro bastante diversificado, que alia
aprendizado, diversão e esportes de praia, os alunos terão contato direto com sistema lagunar e de
praia, e toda sua dinâmica de transformações constantes, envolvendo os alunos de maneira prática
com conteúdos ligados a formação dos oceanos, praias, costões e restinga e leva-los a vivenciar
diferentes formas de apropriação desses espaços pelas populações locais.
A escolha de tal recorte do território brasileiro para o Estudo do Meio dá-se pela sua
diversidade ambiental e humana, e principalmente por apresentarem em sua essência uma cultura
voltada para o mar e suas dinâmicas. Entendemos que para os alunos mergulhar nesse universo
será uma experiência de fortalecimento de sua identidade e de ampliação do mesmo.
O pacote da viagem inclui:
Hospedagem na Pousada Espuma da Praia, acomodações especiais para grupos de escolas,
com conforto, segurança e boa localização. (www.espumadapraia.com.br/)
•
Café da manhã, almoço e jantar completos
•

•
•
•
•

Seguro viagem por aluno, com cobertura completa de doenças e acidentes,
Acompanhamento de professores especializados no tema do projeto
Luau e Rodizio de Pizza.
Aula de Surf, Canoa Havaiana e Stan Up.

Cronograma
1º DIA
06h30min– Ponto de encontro na escola / Chegada do ônibus no colégio
07h00min – Embarque dos alunos / Saída com destino a Saquarema
10h30min - Chegada à cidade de Arraial do Cabo Praia dos Anjos - Cais de Arraial
11h00min – Passeio de barco passando pela Prainhas do Atalaia, Boqueirão, Pedra do Gorila, Fenda
de Nossa Senhora e Gruta Azul
13h30min - Desembarque na Praia do Farol seguido de Mergulho.
14h00min – Retorno ao Cais
14h30min – Almoço em Arraial
15h30min – Saída para Saquarema
17h00min – Check in na Pousada, tarde livre na piscina (Por do Sol)
19h00min – Oficina de Grafite com os Artistas Plásticos do Museu Moderno.
21h00min – Rodízio de Pizza
22h00min - Luau (Música ao Vivo com o Músico local Pablo Reis e apresentação dos talentos da
escola.)
23h30min – Toque de Recolher

2º DIA
08h00min – Despertar e Aquecimento / Café da Manhã
09h00min– Dinâmica com Jogos do Mar na Praia da Barrinha – Canoa Hawaiana, Stand Up, Body
Surf, Futebol, Frescobol e etc.
12h30min – Almoço no restaurante Pimenta Vermelha em Saquarema
13h30min – Check out na Pousada Espuma da Praia
14h30min – Visita a Igreja de Nossa Senhora de Nazareth e a Barra Franca / Dinâmica Oceânica e
Lagunar
16h00min– Chegada ao Costão de Jaconé / Gruta e Praia da Sacristia
16h30min – Retorno ao Rio de Janeiro
18h30min – Previsão de chegada à escola
Valor total do pacote: R$ 760,00 (setecentos e sessenta reais)
•
•

À vista, em espécie, até 20/03/2018.
Parcelado em até 07 vezes, através de cheques pré-datados; ou através

de boletos gerados pela equipe financeira da EXPD: Para isso, favor entrar em
contato com (21) 987901331 - Eduardo.
À vista
R$ 760,00

07 parcelas de
R$120,00

Vencimento em:

Vencimentos em:

20/03/18

15/03, 15/04, 15/05, 15/06, 15/07, 15/08 e
15/09
Dados do trabalho de campo

Saída do Colégio em 13/08 (segunda) – Horário: 7h
•

Retorno ao Colégio em 14/08 (terça) – Horário aproximado: 18h30min

•

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.

✔

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

✔

Caso o aluno esteja fazendo tratamento médico ou utilizando regularmente alguma

medicação, tal fato deverá ser comunicado por escrito pelo responsável, com as orientações
necessárias quanto à forma de administrar tais medicamentos.
✔

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;
Roupa de banho, uma toalha, chinelo, tênis, repelente, protetor solar, capa de chuva ou

guarda-chuva, um casaco leve, biscoitos e guloseimas para a hora do lanche.
Atenciosamente,
Equipe Pedagógica

-----------------------------------------Recortar e encaminhar à Secretaria--------------------------------------A autorização para a excursão deverá ser entregue na Secretaria do Colégio, assinada e
acompanhada da importância em espécie, até o dia 20/03/2018.
Autorização para aula de campo – Saquarema e Arraial das 6h30min às
20h30minh em 13/08/18 e 14/08/18
Aluno: ____________________________________________________Turma _________
CPF ou número de Identidade do aluno (para o seguro viagem):
________________________________________________________________________
Data: _________
Nome do Responsável: ______________________________________________
Valor: R$ 760,00 (à vista)
ou 7 x R$ 120,00 no cheque ou boleto
_________________________________________________________________________
Assinatura do Responsável

