Colégio Veritas

Circ.05/2018.

Série: Ensino Médio
Assunto: Aula de campo para Minas Gerais

RJ, 28/02/2018.

Senhores Responsáveis
Em parceria com a empresa EXPD (Experiências Pedagógicas Diretas), estamos propondo,
para os alunos do Ensino Médio uma Aula de Campo a Minas Gerais, passando pelas cidades de
Tiradentes, São João Del Rey e Brumadinho.
No projeto “Das Minas Gerais: as histórias, os impactos e a arte por trás de Séculos
de exploração.” A escolha da cidade de Tiradentes e São João se dá pelas suas riquezas
históricas, artísticas e arquitetônicas, através da visitação a estas localidades, buscaremos remontar
à estética e temas do Barroco, no cenário onde se protagonizou a Inconfidência Mineira,
vivenciando muito da cultura e cotidiano dessas cidades que já foram umas das mais importantes
do período da história colonial brasileira: a era do ouro.
Já em Brumadinho tem O Instituto Inhotim de Arte Contemporânea e Jardim Botânico que
oferece aos alunos, através das artes plásticas e da arquitetura, um estreito contato com a
produção artística contemporânea. O diálogo entre essas duas esferas se soma à biodiversidade
encontrada no complexo, localizado dentro de um grande Jardim Botânico. Essa equação possibilita
a abordagem de diversos conteúdos relacionados às diferentes disciplinas que compõem as práticas
escolares, tornando a aprendizagem um processo dinâmico de interpretação e experimentação da
paisagem, do lugar e do espaço que está ao seu redor. Reconhecer o seu entorno observando a
relação harmônica entre a construção humana e a natureza é o principal desafio do aluno em
Inhotim. Esse processo possibilita, ainda, debates sobre a arte contemporânea e a sustentabilidade,
pensando a posição do homem em relação ao meio ambiente.
Possibilitar ao aluno a observação direta da História, da Geografia, da Literatura, das Artes,
através da vivência com parte daquilo que compõe seus conteúdos. Além de dar ao aluno a
alternativa de uma aula que se expande da sua tradicional sala de aula.
O pacote da viagem inclui:
Hospedagem na Pousada “Villa Alferes” em Tiradentes (www.villaalferes.com.br/) e
Pousada das Brumas em Brumadinho (acomodações especiais para grupos de escolas, com
conforto, segurança, boa localização e estrutura de lazer completa).
•
Café da manhã, almoço e jantar completos.
•
Atividade de mapeamento,
•
Seguro viagem por aluno, com cobertura completa de doenças e acidentes,
•
Acompanhamento de professores especializados no tema do projeto
•
Atividades Culturais e Rodizio de Pizza.
•
Passeios com acompanhamento de guia local.
•

Programação (3 dias)
1º DIA
06h00min – Ponto de encontro no colégio / Chegada do ônibus no colégio
11h30min – Chegada em Tiradentes / Check in na Pousada Villa Alferes e Almoço Tradicional Mineiro
14h30min - Caminhada na Serra de São José / Cachoeira do Mangue e na descida passamos por 3
cachoeiras e Mirantes
16h30min – Encerramento da Trilha no Marco Zero da Estrada Real.
17h00min – Tempo Livre na Pousada e preparação para saída para o Centro Histórico
19h30min – Visita Guiada ao Centro Histórico de Tiradentes
21h30min – Jantar com Rodizio de Pizza
23h30 – Toque de Recolher
2º DIA
08h00min – Despertar / Preparação para atividades / Aquecimento
08h30min – Café da manhã
10h00min -10h30min - Trem Maria Fumaça com destino a São João Del Rey
11h30min – Chegada a São João Del Rey – Almoço em SJDR
13h00min - Caminhada Guiada pelo Centro Histórico de São João Del Rey
15h30min – Saída para Brumadinho
18h00min – Chegada a Pousada das Brumas – Atividades de Lazer na Pousada
20h00min – Jantar na Pousada e Noite Cultural
23h30 – Toque de Recolher
3º DIA
08h00min
08h30min
09h30min
10h30min
12h00min
14h30min
15h00min
21h30min

–
–
–
–
–
–
–
–

Despertar / Preparação para atividades / Aquecimento
Café da manhã
Embarque dos alunos / Saída com destino ao Inhotim Centro de Arte Contemporânea
Chegada ao Inhotim Centro de Arte Contemporânea
Almoço no Inhotim
Encerramento da Visita ao Instituto
Encerramento das atividades propostas no trabalho de campo / Retorno ao Rio de Janeiro
Previsão de Chegada ao Rio de Janeiro

Além das atividades acima descritas, constam no roteiro também atividades pedagógicas no Hotel, como
debates com especialistas locais sobre os temas envolvidos e análise dos dados coletados no campo.
Valor total do pacote: R$ 980,00 (novecentos e oitenta reais)
•

À vista, com desconto em espécie, até 15/04/2017.

•

Parcelado em até 08 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 com desconto por
R$ 980,00
Vencimento em:
20/04/2017

08 parcelas de
R$ 140,00
Vencimentos em:
20/04, 15/05, 15/06, 15/07, 15/08, 15/09,
15/10 e 15/11.

Dados do Trabalho de Campo
•

Saída do Colégio em 19/10 (sexta) – Horário: 06h

•

Retorno ao Colégio em 21/10 (domingo) – Horário aproximado: 21h30min

•

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.

✔

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

Encaminhar à Secretaria
A autorização deverá ser entregue na secretaria da escola, assinada e acompanhada da
importância em espécie ou cheques pré-datados, até o dia 20/03/18.
Autorização para aula de campo – Minas Gerais das 5h às 20h30minh em
19/10/18 e 21/10/18
Aluno: ____________________________________________________Turma _________
CPF ou número de Identidade do aluno (para o seguro viagem):
________________________________________________________________________
Data: _________
Nome do Responsável: ______________________________________________
Valor: R$ 980,00 (à vista)
ou 8 x R$ 140,00 no cheque ou boleto
_________________________________________________________________________
Assinatura do Responsável

