Lauro de Freitas, 21 de março de 2018.

PROJETO INTERDISCIPLINAR
AMBIENTE EM DEBATE (6o e 7o ANOS)
A ação de promover e incentivar uma análise crítica-reflexiva do mundo contemporâneo, fazendo
com que o indivíduo perceba a relação que existe entre as suas ações, as ações da coletividade e as
consequências que tais ações geram nos espaços de vivência é uma missão de conscientização e
sensibilização humana.
Para o enriquecimento da nossa prática educativa propomos algumas vivências pedagógicas,
como aulas de campo e atividades internas de sensibilização literária, com o objetivo de aproximar o
indivíduo da realidade sobre a qual precisamos refletir, agir e transformar.
AULA DE CAMPO
DATA: 09/04/2018 (segunda-feira)
DURAÇÃO DA ATIVIDADE: 01 dia
Horário para concentração/organização/saída: 7h.
Horário da chegada: 17h30min (Previsto)
O Investimento desta aula de campo inclui o translado, passaporte dos locais visitados, 02
lanches, almoço, guias acompanhantes, seguro viagem e enfermeira.

Obs.: 1Neste dia o transporte de volta será de responsabilidade da família.
2Para

esta atividade mantém-se o uso de uniforme completo. Informamos que não nos responsabilizamos
por nenhum material de valor (celular, máquina fotográfica, MP3 e outros).

LOCAIS DE VISITAS:




Visita a Reserva de Sapiranga
Visita ao Projeto Tamar
Visita ao Castelo Garcia D'Àvila

PERFORMANCE LITERÁRIA
(XXIII CIRMEN PRODUÇÃO DE TEXTOS)
Apresentação teatral que acontecerá na escola, como parte de nosso projeto CIRMEN 2018,
realizado pelo ator Marcos Machado, momento de sensibilização para o início da nossa semana literária
(18-20/04).
Data: 17/04/2018 (terça-feira)
DURAÇÃO DA ATIVIDADE: 02h, em horário regular de aula.
TOTAL DO INVESTIMENTO: R$ 150,00 (o valor mencionado deverá ser pago até o dia 04/04 na
secretaria do Colégio.)
Obs:. Caso o estudante não faça a adesão à aula de campo, poderá comprar o ingresso para a
performance literária na secretaria do Colégio no valor de R$15,00 (quinze reais).
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