Colégio Veritas
RJ – 22/05/2017

Circ. 37/17

Assunto: 9º ano e Ensino Médio - Aula de Campo a Paraty
Senhores Responsáveis
Em parceria com a empresa EXPD (Experiências Pedagógicas Diretas), estamos propondo, para os alunos do
Ensino Médio, uma Aula de Campo a Paraty.
Nessa atividade os alunos terão a oportunidade de entrar em contato com populações tradicionais,
observando o seu modo de vida e conhecendo mais sobre a sua história e cultura. Através das visitas a uma comunidade
quilombola, uma aldeia indígena e aos descendentes caiçaras de Trindade, os alunos conhecerão um pouco mais sobre
esses povos, o que auxilia na construção de uma visão de alteridade, tão importante na formação acadêmica e pessoal
dentro da escola. Essas experiências desconstroem o discurso etnocêntrico e mostram, na prática, os diferentes saberes
mantidos por essas populações. O pacote da viagem inclui:
Hospedagem na Pousada Aqui é Paraty, acomodações especiais para grupos de escolas, com conforto,
segurança e boa localização (http://www.aquieparati.com.br/);
•
Café da manhã, almoço e jantar completos;
•
Equipamentos (Coletes, sandálias, Snorkel);
•
Passeios com acompanhamento de guia local;
•
Seguro viagem por aluno, com cobertura completa de doenças e acidentes;
•
Acompanhamento de professores especializados no tema do projeto;
•
Luau e Rodízio de Pizza.
1º DIA
•

06h00min – Ponto de encontro no colégio. Chegada do ônibus.
06h30min – Embarque dos alunos / Saída com destino a Paraty.
10h30min – Chegada à Praia do Laboratório em Angra dos Reis.
12h30min – Chegada a Paraty / Acomodação nos quartos / Almoço / Tempo Livre.
16h30min – Visita Guiada ao Centro Histórico de Paraty (Roteiro noturno com contação de Lendas de Paraty).
21h00min – Retorno ao hotel / Rodízio de Pizza.
23h00min – Recolher.
2º DIA
08h00min – Despertar / Café da manhã.
08h30min - Preparação para atividades / Aquecimento.
09h00min - Ida ao Cais de Turismo.
10h00min – Passeio de Barco pelas Ilhas e Praias da Baia de Paraty.
13h00min – Almoço na Embarcação.
16h00min – Retorno ao Cais.
17h00min – Retorno ao hotel / Tempo livre.
20h00min – Jantar e Social na Pousada.
23h00min – Recolher.
3º DIA
07h30min – Despertar / Café da manhã.
08h30min – Preparação para atividades / Aquecimento.
09h30min – Saída com destino a Comunidade Quilombola do Campinho da Independência.
10h00min – Conversa com os Griôs sobre a história do Quilombo.
11h00min – Caminhada pela comunidade e na Agrofloresta comunitária.
12h30min – Almoço na Comunidade.
13h30min – Saída com Destino a Aldeia Pataxó Iriri.

13h50min – Aldeia Pataxó Iriri, vivência na Aldeia (Banho de Cachoeira).
16h00min – Retorno para o Rio de Janeiro.
20h00min – Previsão de chegada ao colégio.
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$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais)
•

À vista, em espécie, até 15/06/2017.

•

Parcelado em até 05 vezes, através de cheques pré-datados, entregues no ato da inscrição na

secretaria da escola;
Quaisquer dúvidas referentes ao pagamento, favor entrar em contato com o departamento

•

financeiro da EXPD (22) 99238-4809 – Eduardo.
•

À vista com desconto por
R$ 850,00
Vencimento em:
___/___/2017

05 parcelas de
R$ 180,00
Vencimentos em:
15/06, 15/07, 15/08, 15/09 e 15/10

Dados da viagem
•

Saída do Colégio em 26/09 (3ª feira) – Horário: 06h.

•

Retorno ao Colégio em 28/09 (5ª feira) – Horário previsto: 20h.

•

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 ou a critério da política do hotel.
✔

Serviços adicionais: Os estabelecimentos contratados cobram, conforme o consumo, por serviços de bebidas e

alimentos extras, de acordo com os valores vigentes na época do evento. Tais situações não estão inclusas no preço da
viagem e serão cobradas à parte, do próprio aluno, com as respectivas taxas de serviço.
✔

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

✔

Caso 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, Objetos de higiene e uso pessoal; Roupas suficientes para o período; Chinelos,

ao menos dois pares de tênis, repelente, protetor solar, capa de chuva ou guarda-chuva, casaco, biscoitos e guloseimas
para a hora do lanche.
✔

A equipe EXPD entregará recibos para todos aos responsáveis pagantes.

A autorização para a excursão deverá ser entregue Autorização para a Aula de Campo - 26/09/17 (3ª f.)
na secretaria do Colégio, assinada e acompanhada da
importância em espécie ou os cheques, até o dia 15/06/017. Local: Paraty
Autorização para a Aula de Campo - 26/09/17 (3ª f.)
Aluno: _______________________Turma _____
Local: Paraty
Data: _________
Aluno: ____________________Turma _____
Valor: R$ 850,00 ou em 5 parcelas de R$180,00
Data: ________
Valor: R$ 850,00 ou em 5 parcelas de R$180,00
_____________________________________
Assinatura do Responsável

______________________________________
Secretaria

