
 

 

 

 
 

 
Natal/RN, 02 de março de 2023. 

 
PROJETO AULA EM CAMPO 2023 – NAP V – 2ª SÉRIE DO ENSINO MÉDIO | TRÍPLICE FRONTEIRA 

 
“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 da 2ª série do Ensino Médio, visando possibilitar a vivência de dias inesquecíveis através do encontro dos estudantes 
com três culturas distintas, dos países: Brasil, Paraguai e Uruguai.   

 

ANO PERÍODO DESTINO OBJETIVOS: 

2ª SÉRIE DO 
ENSINO MÉDIO 

23 a 26/06 

 

Tríplice Fronteira –  
Brasil / Paraguai / Uruguai 

• Analisar os aspectos sociais, geográficos, econômicos e culturais da área visitada. 

• Perceber a importância do Patrimônio Cultural do Parque Nacional de Itaipu. 

• Analisar as características das paisagens e do clima dos lugares visitados. 

• Conhecer o Patrimônio Histórico de Foz do Iguaçu. 

• Perceber os principais problemas enfrentados pelo turista local. 

• Analisar a importância da preservação da área do parque. 

• Compreender os impactos antrópicos dos locais que alteram o espaço geográfico. 

• Conhecer a história da construção da Usina Binacional de Itaipu. 

• Questionar a política energética do Brasil, verificando seu potencial hidrelétrico. 

• Observar o tipo de vegetação predominante no Parque Nacional do Iguaçu, suas características, e ainda, a diversidade 
biológica. 

• Promover a interação entre pessoas de outras regiões, incluindo a de outros povos. 

• Reconhecer a importância de atitudes responsáveis pelo meio ambiente, evitando o desperdício e percebendo os 
cuidados necessários na preservação e conservação da natureza. 

PROGRAMAÇÃO: 
1º Dia:  
01h30: Encontro dos alunos no aeroporto para embarque às 03:35 com destino a Foz do 
Iguaçu. 
10h45: Chegada prevista ao Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu. Em seguida, daremos 
início às atividades com visita ao Templo Budista, almoço (não incluso). Após o almoço, 
visitaremos à Mesquita Mulçumana, e finalizando, daremos entrada no hotel para as devidas 
acomodações. 

18h30: Saída para visita ao Marco das Três Fronteiras, lado brasileiro, com espetáculo e jantar 
(não incluso). 
 
2º Dia:  
07h00: Café da manhã (incluso). 
08h00: Saída para city tour na Ciudad De Leste, lado Paraguaio. 

 

COMUNICADO 023/DIR 
 



  
Pela tarde: Seguiremos para Puerto Iguazú, cidade da Província de Missiones, na Argentina. 
Visitaremos o marco das 3 fronteiras e a Feirinha de Puerto Iguazú, com suas iguarias. Jantar 
(não incluso). 
 
3º Dia:  
07h00: Café da manhã (incluso). 
08h00: Saída para visita ao Parque Nacional do Iguaçu. Depois, parada para almoço no 
Restaurante Porto Canoas (não incluso). Em seguida, visita ao Parque das Aves. 
16h00: Retorno previsto ao Hotel. 
18h00: Saída para visitação noturna na Usina Itaipu e jantar (não incluso). 
 

4º Dia: 
07h00: Café da manhã (incluso). 
08h00: Saída para visita à Usina de Itaipu (Maior hidrelétrica em operação de todo o mundo). 
Depois, retorno ao Hotel para cheque-out. 
13h00: Saída para almoço (não incluso). 
Em seguida, ida ao Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu. 
19h50: Embarque com destino a Natal. 
02h10: Chegada prevista ao aeroporto. 
 
 

O PACOTE INCLUI: 
• Aéreo com bagagem de 23kg; 

• Ônibus de turismo completo durante todo o período; 

• 3 diárias no Hotel Viale Tower ou similar, com café da manhã;                   

• Todas as entradas mencionadas no roteiro; 

• Guia local e guia acompanhante credenciado pela Embratur; 

• Seguro viagem e pulseira de identificação. 
 

VALOR DO PACOTE POR EDUCANDO: 
 

Forma de Pgto* Valor 

Total R$ 4.630,00 

À Vista R$ 4.280,00 

Parcelamento: 1 + 11 de R$ 386,00   

O valor corresponde a, no mínimo, 40 estudantes. 
 

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 13 e 14 DE MARÇO, no stand da agência Mandacaru, no Espaço de Convivência, 

das 07h30 às 18h.  

❖ É importante a entrega de uma xerox da identidade no ato da inscrição. 
❖ 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. 

 

http://www.mandacaruturismo.com.br/


  
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 

 


