
 

 

 

 
 

 
Natal/RN, 02 de março de 2023. 

 
PROJETO AULA EM CAMPO 2023 – NAP III – 7º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL | RECIFE / PE 

 
“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 deste contexto apresentamos a aula em campo do 7º ano do Ensino Fundamental, a qual possui como objetivo principal proporcionar situações significativas e 
contextualizadas de aprendizagem, em consonância ao conteúdo estudado em sala. 

 

ANO PERÍODO DESTINO OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

7º ANO DO 
ENSINO 

FUNDAMENTAL 

18 e 19 /05 
Matutino 

 
 
 

25 e 26 /05 
Vespertino 

Recife  

• Ampliar conhecimentos sobre o processo das cidades de Recife e Olinda, fazendo análise crítica comparativa à cidade de Natal. 

• Conhecer novos processos políticos e históricos que fizeram desses espaços o que são hoje, dentre eles: relações vassálicas, 
arquitetura medieval e economia feudal. 

• Observar os formatos dos prédios, fortes e castelos, extraindo dessas construções as suas figuras geométricas, bem como perceber 
o meio ambiente e a ação do homem nesses espaços. 

• Aprender sobre as variadas espécies de plantas e vegetais.  

• Vivenciar o contato com o meio ambiente em sua forma quase natural (preservada), assim como aprender sobre como o homem 
moderno pode conviver com a natureza sem destruí-la e maltratá-la. 

• Apreciar as belezas das construções de época, os detalhes das fachadas, os casarões, as igrejas e as ruas ampliando o seu 
conhecimento histórico. 

• Conhecer o artesanato local como força da cultura nordestina. 

PROGRAMAÇÃO: 
1º Dia 
04h: Saída da escola com destino a Recife/PE; 
09h: Chegada prevista ao Espaço Ciência para visita ao Museu Interdisciplinar; 
12h30: Almoço (incluso) no Restaurante Boi na Brasa;  
14h30: Visita ao Instituto Ricardo Brennand. 
17h30: Chegada prevista ao hotel para as devidas acomodações; 
20h: Jantar (incluso) na Pizzaria Macunaíma/ Pizzaria Papa Capim; 
22h: Retorno previsto ao hotel. 

 
2º Dia 
07h: Café da manhã (incluso) no hotel; 
09h: City tour no Recife antigo passando pelo Marco Zero e Rua do Bom Jesus, com visita ao 
Museu Cais do Sertão e Sinagoga; 
12:00: Almoço (incluso) no Restaurante Boi na Brasa;   
14:00: Retorno previsto.  
18:30: Chegada prevista à escola.  

 

 

COMUNICADO 020/DIR 
 



  
O PACOTE INCLUI: 

• Ônibus de turismo completo (wc, ar-condicionado, som, dvd, tv e frigobar); 

• Recife Mar Hotel (01 diária com café da manhã) / Marante Executive Hotel (01 diária 
com café da manhã) ou similar; 

• Todas as entradas mencionadas no roteiro; 
 

• Guia local e guia acompanhante credenciado pela Embratur; 

• Socorrista, seguro viagem e carro de apoio; 

• 1 (UM) jantar (Pizzaria) e 2 (DOIS) almoços com suco no Restaurante Boi na Brasa;  

• Serviço de bordo na ida e na volta; 

• Pulseira de identificação, bloco de anotações e caneta personalizada. 

VALOR DO PACOTE POR ALUNO 
 

Forma de Pgto* Valor 

Total R$ 816,00 

À Vista R$ 765,00 

Parcelamento: 1 + 5 de R$ 136,00   

O valor corresponde a, no mínimo, 40 alunos. 
 

AGÊNCIA RESPONSÁVEL 
 
MANDACARU Viagens e Turismo: Av. Ayrton Senna, 389 – Capim Macio - Natal - RN - Ed. Mandacaru Mall - Lj. 24.                                
                                                           Fone/Fax: 84.3231.8122/ 99981-3600/99675-8998 – E-mail: www.mandacaruturismo.com.br 

 
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 Mandacaru, 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 


