
 

 
Natal, 28 de setembro de 2021. 

 

PROJETO VIVÊNCIAS EM CAMPO - 2021 | ROTA DOS NATIVOS – LITORAL SUL/RN  
NAP IV – 8º 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 como 
facilitador da aprendizagem. Além disso, o trabalho fora da sala de aula contribui para a construção do 
conhecimento prático e para 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 um Olhar Pedagógico sobre a Rota dos Nativos, com o objetivo de 
possibilitar aos estudantes do 8º ano amplas vivências quanto à aprendizagem concretizada nas séries 
anteriores, nesse caso, a partir da apreciação da história de Nísia Floresta, da barreira do inferno, da exportação 
de frutas no RN, da fauna e flora do litoral sul, somada às vivencias culturais, de diversão e de adrenalina. 

 A proposta é vivenciar a história, não somente por meio dos livros, mas também na prática, interpretando 
e observando in loco os conteúdos trabalhados ao longo da vida acadêmica do educando, para uma melhor 
compreensão. 
 

ANO PERÍODO DESTINO 

8º ANO DO 
ENSINO FUNDAMENTAL 

 
25 de outubro: 8º ANO – TURMAS A e B 
 
26 de outubro: 8º ANO – TURMAS C e D 
 
27 de outubro: 8º ANO – TURMAS E e F 
 

ROTA DOS NATIVOS – 
LITORAL SUL/RN 

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

LITORAL SUL/RN, contaremos com a MANDACARU VIAGENS E TURISMO. Abaixo, seguem as informações 
relevantes para o grande dia da Vivência em Campo dos nossos estudantes do 8º ano do Ensino Fundamental. 
 

PROGRAMAÇÃO: 
 
07:30 Concentração e embarque (Estacionamento da Ceará-mirim). 
08:00 Saída da escola de transporte 4x4 com destino à Praia de Tabatinga, passando pelo Farol de Mãe 
Luiza. 
08:30 Rota dos Nativos: percurso em que encararemos adrenalina e diversão nas dunas do Litoral Sul e nas 
lagoas paradisíacas. Passaremos pela: 
- Barreira do inferno, cajueiro; 
- Lagoa do Arroz; 
- Lagoa Carcará; 
- Lagoa Alcaçuz, com parada e banho no Aqualand Lagoa Club (local com mesa de frutas e brinquedos 
infláveis). 
14:00 Almoço (incluso no pacote) na Pousada das Tartarugas. 
16:00 Saída para o pôr sol nas dunas da Praia de Búzios. 
18:30 Previsão de chegada à escola. 
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O PACOTE INCLUI: 
 

• Transporte em 4x4; 

• Guia Mandacaru (acompanhante credenciado pela Embratur);  

• Passeio Off Road de 4x4, nas dunas do Litoral Sul;  

• Lanche (mesa de frutas);  

• Almoço na Pousada das Tartarugas; 

• Lanche (kit mandacaru); 

• Entrada no Aqualand Lagoa Club; 

• Brinquedos infláveis; 

• Socorrista; 

• Seguro viagem; 

• Água mineral;  

• Pulseira de identificação. 
 

VALOR DO PACOTE POR ALUNO 
 

Valor e forma de pagamento (por aluno) 

R$ 260,00 à vista  
ou 1+2 de R$ 92,00 

  
 

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, 01 e 08 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 


