
 

 
Natal, 21 de setembro de 2021. 

 

PROJETO VIVÊNCIAS EM CAMPO 2021 | NÍSIA FLORESTA/RN  
NAP III – 5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 
Prezados Pais e/ou Responsáveis,  

 
Após um período significativo sem a possibilidade de vivenciar nossas atividades coletivas, em virtude da 

Pandemia da Covid-19, avançamos em nosso Projeto Pedagógico, proporcionando aos estudantes vivências 
em campo. 

No nosso Projeto Educativo, essa vivência é entendida como importante recurso didático e facilitador da 
aprendizagem. Além disso, o trabalho fora da sala de aula contribui para a construção do conhecimento prático 
e consolidação do entendimento teórico. 

Diante disso, propomos ampliar os espaços de aprendizagem, tendo a aula em campo como metodologia 
didática, a fim de expandir os conceitos desenvolvidos dentro do ambiente escolar. 

Assim, com o objetivo de possibilitar aos estudantes do 5º ano vivências mais ampliadas quanto à 
aprendizagem, nesse caso, concretizada a partir da leitura do Clássico o Pequeno Príncipe, propomos uma 
aula para visitar o Baobá na Cidade de Nísia Floresta, já que, na história contada no livro, tal árvore é 
apresentada com encantamento e magia. Objetivamos, também, aguçar o pensamento criativo e a imaginação 
a partir da proposta de Projeto das aulas de Robótica com a visita ao Centro Cultural Trampolim da Vitória, local 
em que os educandos conhecerão um pouco da história da aviação.  

 

ANO PERÍODO DESTINO 

5º ANO DO 
ENSINO FUNDAMENTAL 

25 e 26 de outubro NÍSIA FLORESTA/RN 

 
Sobre a empresa responsável pelo transporte dos educandos para a aula em campo com destino à NÍSIA 

FLORESTA/RN, contaremos com a Mandacaru. Abaixo, seguem as informações relevantes para o grande 
dia da Vivência em campo dos nossos estudantes do 5º Ano do Ensino Fundamental. 

 
PROGRAMAÇÃO: 

1º Momento: Ao chegar na cidade, visitaremos o Mausoléu de Nísia Floresta, em memória da escritora, e o 
Baobá, uma gigantesca árvore de origem africana, que encanta e ganhou fama por meio do livro “O Pequeno 
Príncipe”. Considerada a árvore mais longeva do planeta, o Baobá pode atingir uma altura de mais de 25m e 
simboliza força e resistência. 
2º Momento: Lanche. 
3º Momento: Seguiremos a aula com uma visita ao Centro Cultural Trampolim da Vitória, em Parnamirim, onde 
conheceremos informações sobre o período de participação do nosso Estado na Segunda Guerra Mundial, bem 
como a influência da passagem dos norte-americanos no Nordeste. No Museu, poderemos ver registros de 
fotos, documentos históricos, simuladores e vários outros itens que remontam esse período importante da 
História.  
 
HORÁRIOS: 

Data: 25/10/2021 Data: 25/10/2021 

ESTUDANTES: TURNO MATUTINO ESTUDANTES: TURNO VESPERTINO 

Turmas: A e B 
Horários:  
7h – Saída do Colégio com destino à Nísia Floresta.  
Concentração na Rua Ceará-Mirim 
11h45 – Chegada prevista – Rua Ceará-Mirim 

Turmas: E e F 
Horários:  
13h – Saída do Colégio com destino à Nísia Floresta.  
Concentração na Rua Ceará-Mirim 
17h45 – Chegada prevista – Rua Ceará-Mirim 
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Data: 26/10/2021 Data: 26/10/2021 

ESTUDANTES: TURNO MATUTINO ESTUDANTES: VESPERTINO 

Turmas: C e D 
Horários:  
7h – Saída do Colégio com destino à Nísia Floresta.  
Concentração na Rua Ceará-Mirim  
11h45 – Chegada prevista – Rua Ceará-Mirim 

Turmas: G e H 
Horários:  
13h – Saída do Colégio com destino à Nísia Floresta.  
Concentração na Rua Ceará-Mirim 
17h45 – Chegada prevista – Rua Ceará-Mirim 

 
O PACOTE INCLUI: 

NOSSO PACOTE INCLUI: 

 Ônibus de categoria turística, com ar condicionado, WC, frigobar, DVD e som; 

 Entrada no Centro Trampolim da Vitória; 

 Guia Mandacaru, credenciado pela Embratur, acompanhando toda a viagem; 

 Carro de apoio; 

 Lanche; 

 Socorrista; 

 Seguro Viagem. 
 

VALOR DO PACOTE POR ALUNO 
 

Forma de pagamento Valor 

À Vista R$ 105,00 

Parcelamento: 1 + 1 =   R$ 56,00  

  
 

Observação: O Colégio garante vaga para todos os alunos, desde que sejam inscritos no período 
estabelecido.  

 
Local para pagamento: sala de teatro, na frente do MARISTÃO 
Período de pagamento: 30 de setembro e 01 de outubro  

 
A participação dos educandos nas aulas em campo possibilitará experiências valiosas de aprendizagem, 

sendo um espaço de avanço e de conhecimento.  
 
 
Contamos com a família para a organização deste processo.  

 
 

Atenciosamente,  
 
 
 

IR. JOSÉ DE ASSIS ELIAS DE BRITO 
DIRETOR 


