
 

 

Natal, 17 de agosto de 2022. 
 

AULA DE CAMPO INTEGRADA – GALINHOS / RN 
 
Estimados Pais e/ou Responsáveis,  

 
O Colégio Marista de Natal adota, seguindo as premissas do Projeto Educativo do Brasil Marista, opções 

de ensino que constituem práticas educativas e de gestão, objetivando eficiência em sua atuação.  
Diante disso, informamos que estaremos realizando, no próximo dia 31 de agosto de 2022, uma aula de 

campo para Galinhos/RN, com o objetivo de oportunizar a experiência de conceitos estudados em sala de aula, 
bem como proporcionar aos alunos uma atividade que possibilite a vivência de temas os quais relacionam a 
sustentabilidade dos recursos planetários com a ciência, a economia e a sociedade, em uma visão 
interdisciplinar. 

Para tanto, a prática em campo será realizada em uma embarcação tipo catamarã e contará com uma 
equipe de professores e com a Coordenação Pedagógica. Na ocasião, serão realizados discussões e 
experimentos associados ao eixo temático Sustentabilidade. 

Comunicamos, ainda, que será cobrada, de cada aluno, uma taxa no valor de R$250,00, referente à 
locação do ônibus, ao passeio no catamarã e ao almoço.  

Solicitamos que, no dia da aula em campo, todos os alunos estejam fardados com a camisa da escola, e 
calçando tênis. Também, os educandos devem levar para a viagem cantil com água, boné, protetor solar, 
caderno, caneta e lanche. 

Desde já, agradecemos a parceria família/escola e a participação de nossos alunos, na certeza do 
sucesso de nossa aula, que servirá como base para o entendimento de conceitos estudados e desenvolvimento 
de atividades relacionadas à referida prática. 
 
PROGRAMAÇÃO: 
 
06:00 - Saída da escola com destino a Galinhos/RN; 
09:00 - Chegada prevista em Galinhos/RN, após travessia em barco;  
09:30 - Passeio de barco, com visita panorâmica às dunas de sal, parada no manguezal (demonstração de 
algumas espécies da biodiversidade da fauna e flora local), e às dunas do capim; 
12:00 - Almoço (incluso na taxa), no Restaurante de Dona Irene; 
15:00 - Retorno previsto para Natal, com visita panorâmica e explicações sobre o Setor Petroquímico;  
17:30 - Chegada prevista à escola. 
 

NOSSO PACOTE INCLUI: 
 

• Ônibus de Turismo completo (Wc, Ar condicionado, Som, DvD, Tv e Frigobar). 

• Travessia de barco para Galinhos. 

• Almoço no Restaurante Dona Irene. 

• Guia acompanhante e credenciado pela Embratur. 

• Seguro viagem; 

• Serviço de bordo na ida e na volta; 

• Socorrista; 

• Bloco de anotações e caneta personalizada. 
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VALOR DO PACOTE POR ALUNO 
 

Forma de Pgto* Valor 

À Vista R$ 250,00 

Parcelado  Em 2 vezes de R$ 130,00 (TOTAL - R$ 260,00) 

 
IMPORTANTE  

✓ O pagamento deverá ser realizado no stand da agência Mandacaru, instalado no colégio, no dia 22 de 
agosto, no horário das 10h às 14h, no corredor das salas de aula do 3º piso. Após esta data, o 
pagamento ocorrerá apenas no escritório da Agência.  

✓ A confirmação de participação deverá ser entregue até o dia 18/08.  
✓ O último dia para efetivação da participação do aluno será dia 25/08, caso ainda existam vagas.  
✓ É importante a entrega de uma cópia da identidade, anexa ao guia de confirmação/autorização.  
✓ A agência trabalhará com pagamento à vista e parcelado. 

 
Atenciosamente, 

 
 
 
 

IR. LUIZ ANDRÉ DA SILVA PEREIRA 
DIRETOR 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PREENCHA, DESTAQUE e DEVOLVA 
 
 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO 
 

Autorizo o aluno (a) ___________________________________________________________________, 

matriculado na 1ª série do Ensino Médio, do Colégio Marista de Natal, na turma _________, a participar da aula 

em campo, que será realizada no próximo dia 31 de agosto de 2022 em Galinhos/RN, com o objetivo de 

oportunizar a experiência de conceitos estudados em sala de aula, bem como proporcionar aos alunos uma 

atividade que possibilite a vivência de temas os quais relacionam a sustentabilidade dos recursos planetários 

com a ciência, a economia e a sociedade, em uma visão interdisciplinar. 

 
 
 
 

__________________________________________________ 
Assinatura do Responsável 

 


