
 

 
Natal, 21 de setembro de 2021. 

 

PROJETO VIVÊNCIAS EM CAMPO - 2021 | RECIFE/PE  
NAP III – 7º 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. 

Assim, 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. 

Nessa premissa, propomos uma aula para visitar RECIFE/PE, com o objetivo de possibilitar aos 
estudantes do 7º ano vivências mais ampliadas quanto à aprendizagem concretizada, nesse caso, a partir da 
apreciação de monumentos históricos somada às vivencias culturais. 

 A proposta é vivenciar a história, não somente por meio dos livros, mas também na prática, interpretando 
e observando in loco os conteúdos trabalhados em sala de aula, para uma melhor compreensão. 
 

ANO PERÍODO DESTINO 

7º ANO DO 
ENSINO FUNDAMENTAL 

 
09 de novembro: Estudantes do turno Matutino 
11 de novembro: Estudantes do turno Vespertino 
 

RECIFE/PE 

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

RECIFE/PE, contaremos com a DESTAQUE VIAGENS E TURISMO. Abaixo, seguem as informações 
relevantes para o grande dia da Vivência em campo dos nossos estudantes do 7º Ano do Ensino Fundamental. 
 

PROGRAMAÇÃO: 
04:30 Concentração e embarque 
05:00 Início da aula em campo 
07:00 Lanche (kit Destaque) 
08:45 Previsão de chegada em Recife 
09:00 City tour no Recife antigo 

 Marco zero (com apresentação de frevo) 

 Rua do Judeu 
11:00 City tour em Olinda 

 Praças e Ladeiras 

 Igrejas e Artesanatos 
12:30 Almoço (incluso no pacote) 
14:00 Visita ao Instituto Ricardo Brennand. 

 Pinacoteca e Museu de Cera 

 Castelo das armas 
16:30 Retorno para Natal. 
16:45 Lanche (kit Destaque). 
20:00 Previsão de chegada à escola. 
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O PACOTE INCLUI: 
 

 Ônibus de categoria turística, com ar condicionado, cinto de segurança, WC, frigobar, DVD e som 
(microfone); 

 Seguro de viagem individual; 

 Carro de apoio com segurança; 

 Serviço de bordo com água durante todo o percurso; 

 Todas as entradas para os locais visitados; 

 Pulseira de identificação com logomarca da empresa e número de telefone para contato;  

 Equipe Destaque, com guia de turismo credenciado e local, técnica em enfermagem e representante da 
empresa; 

 1 (um) almoço; 

 2 (dois) lanches kit Destaque. 
 
 

VALOR DO PACOTE POR ALUNO 
 

  
 

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: 06 e 07 de outubro, das 8h às 16h. 

Estacionamento e entradas liberadas: Apodi e Ceará-mirim. 

 
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 


