
 

 

 

 
 

 
Natal/RN, 06 de março de 2023. 

 
PROJETO AULA EM CAMPO 2023 – NAP II – 3º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CITY TOUR NATAL 

 
“O estudo de campo é importante e necessário para o aluno, 

na medida em que ele está desenvolvendo o processo de conhecimento  
e de crítica da realidade em que está vivendo”.  

Helena Copetti Callai 
Prezados Pais e/ou Responsáveis,  
 
Aprender é um processo eminentemente social, logo, diretamente vinculado às práticas de comunicação e linguagem, sendo imprescindível que as propostas de 

aprendizagem contemplem espaços de perguntas e respostas diversas para situações, reflexões coletivas, construção de hipóteses, interação com o meio e com a vivência. Tudo 
isso promovendo a oportunidade de edificar o conhecimento trabalhado em sala de aula através da experiência in loco.    

Diante desse contexto, apresentamos a aula em campo do 3º ano do Ensino Fundamental, a qual representa uma proposta rica em conhecimentos sobre a cidade em que 
vivemos, bem como é inspirada pelo literário ‘Natal como te amo’. 

 

ANO PERÍODO DESTINO OBJETIVOS 

3º ano do 
Ensino 

Fundamental 

28/09 
(Matutino) 

29/09 
(Vespertino) 

City Tour 
em Natal 

• Conhecer a história da cidade do Natal e valorizar os seus patrimônios históricos. 

• Conhecer, refletir e analisar as mudanças e permanências ocorridas nos bairros e nas paisagens em geral, sobretudo 
devido à ação dos seres humanos. 

• Adequar os temas transversais, tais como: cultura, meio ambiente, saúde, educação, cidadania, direitos, qualidade de 
vida, ao projeto pedagógico da nossa escola. 

PROGRAMAÇÃO: 
 
07h: Concentração e embarque.  
09h30: Lanche kit Destaque.  
12h: Almoço (Incluso) - Restaurante Mangai.  
14h: Visita ao museu da 2ª Guerra Mundial (Antigo prédio do aeroporto de Natal).  
16h: Lanche kit Destaque.  
16h30: Previsão de retorno à escola.  
17h15: Previsão de chegada à escola.  

 
Visitas: Fortaleza dos Reis Magos, Memorial Câmara Cascudo, Praça André de 
Albuquerque - Marco 0 de Natal, e Igreja Matriz de Nossa Senhora da Apresentação. 
Visitas Panorâmicas: Bairro de Santos Reis, Museu da Rampa, Cais da Tavares de Lima, 
Bairro das Roca, Canto do Mangue, Grande Hotel, Praça Augusto Severo, Teatro Alberto 
Maranhão, antigo prédio histórico da Escola Doméstica de Natal, Jornal República, 
Estação de Trem (CBTU), Capitania das Artes, Solar Bela Vista, Praças das Mães, 
Pinacoteca do Rio Grande do Norte, Praça dos Poderes. 

 
O PACOTE INCLUI: 

• Ônibus de Turismo completo (ar-condicionado, cinto de segurança, microfone, wc, tv, dvd, som e frigobar).  

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

• Visita e entrada em todos os locais estabelecidos. 

• Serviço de bordo ida e volta, com água durante todo percurso.  

 

COMUNICADO 013/DIR 
 



  
• 2 (dois) Lanches - kit Destaque.  

• 1 (Um) Almoço - Restaurante Mangai. 

• Carro de apoio. 

• Técnica em enfermagem e guia de turismo Destaque credenciado (Embratur) e guia local credenciado (Embratur). 

• Seguro viagem individual. 
 

VALOR DO PACOTE POR ALUNO 
 

Forma de Pgto* Valor 

Total R$ 219,00 

À Vista R$ 202,00 

Parcelamento: três vezes de R$ 73,00   

 
AGÊNCIA RESPONSÁVEL 

 
DESTAQUE Viagens e Turismo: Rua Sebastiao Coelho, N- 112, Emaús, Parnamirim/RN CEP: 59148-260.  
                                                       Fone: 33023350 (TIM) 84 996495637  /  destaquevp@hotmail.com 

 
PROCESSO DE INSCRIÇÃO 

 
❖ A inscrição para participação da aula em campo se dará mediante o pagamento da atividade, NOS DIAS 8 e 9 DE MARÇO, no stand da Agência, no Espaço de 

Convivência, das 07h30 às 18h.  
❖ Existem vagas para todos os estudantes do segmento, DESDE QUE O PAGAMENTO SEJA EFETUADO ATÉ O DIA 14 DE MARÇO. Após esta data, as vagas só 

serão disponibilizadas pelo roteiro do escritório da Agência. Lembramos que, se o pagamento for efetivado fora do prazo, o educando poderá ser inserido em outras 
turmas, devido ao preenchimento dos ônibus. 

❖ Caso decida enviar seu (sua) filho (a) para a atividade fora do prazo, o estudante estará sujeito a existência de vaga. Caso não exista, a agência montará uma lista de 
espera, tanto para substituição quanto para formação de um novo grupo.  

❖ A participação na aula em campo será exclusiva para os educandos que realizarem o processo de inscrição com a Agência, no período determinado. 
❖ A Agência trabalhará com pagamento à vista (com desconto) e parcelamento no valor integral (cheque ou cartão de crédito). 
❖ Caso ocorra, por algum motivo, o cancelamento da aula pelo colégio, as devoluções dos valores pagos serão realizadas de modo integral, desde que o pagamento tenha 

sido realizado de forma à vista. Se o pagamento tiver sido realizado por cartão de crédito, será retido 5% do valor total pago. Este procedimento será gerado exclusivamente 
por cancelamento pela Escola. Em outros cancelamentos, a Agência agirá diante o procedimento contido no contrato assinado pelos pais. 

 
A preparação das aulas em campo possibilitará experiências valiosas de aprendizagem para os nossos estudantes, sendo espaço de avanço e conhecimento.  
 
Contamos com a família para a organização deste processo.  

 
Atenciosamente,  

 

 
IR. LUIZ ANDRÉ DA SILVA PEREIRA 

DIRETOR 

 

mailto:destaquevp@hotmail.com

