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Salvador, 26 de março de 2019 
 
 
 
Srs. Pais e Responsáveis, 

 
 

Com o objetivo de propiciar aos estudantes do Ensino Médio uma atividade que possibilite 

um contato com a realidade da Chapada Diamantina é que programamos uma aula de campo 

nos próximos dias 22/08 a 25/08, a Mucugê e seus arredores, fazendo parte do projeto 

interdisciplinar “DO DIAMANTE À SEMPRE-VIVA”. 

A coordenação desse evento está sob a responsabilidade do professor Flávio Caetano, 

que contará com a equipe de professores do Ensino Médio.  

O período da inscrição será do dia 25/03 até o dia 08/04. A inscrição só será efetivada 

com sua autorização contendo os dados completos, acompanhada da taxa estipulada (cinco 

cheques pré-datados ou quatro cheques pré-datados ou três cheques pré-datados ou dois 

cheques pré-datados ou a vista). 

Para mais informações, estamos encaminhando, em anexo, o roteiro da aula de campo. 

 

Atenciosamente, 

 
 
 

Flávio Caetano da Silva 
 

Coordenador 
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PROGRAMAÇÃO DA AULA DE CAMPO NA REGIÃO DE MUCUGÊ 
 
 
Dia 22/08 (quinta-feira) 
 05h45min: Encontro no Colégio Mendel Vilas para procedimentos de embarque; 
 06h00min: Saída do Colégio Mendel Vilas para Nova Redenção (406 km); 
 13h30min às 17h00min: Visita ao Poço Azul com banho e almoço no local; 
 17h00min: Saída para Mucugê (64 km); 
 18h30min: Chegada à Pousada Mucugê; 
 19h30min às 20h30min: Jantar no Restaurante Sabor e Arte; 
 20h30min às 21h00min: Retorno ao hotel, avaliação do dia e orientação para as atividades da sexta-

feira; 
 21h00min às 24h00min: Tempo livre na Pousada Mucugê. 

 
Dia 23/08 (sexta-feira) 
 07h30min às 08h30min: Café da manhã;  
 08h30min às 09h30min: Visita a Feira Livre de Mucugê; 
 09h30min às 11h30min:  Visita às fazendas com desenvolvimento de projetos agrícolas;  
 11h30min às 12h00min:  Visita às pinturas rupestres;  
 12h00min:  Saída para o almoço;  
 12h30min às 13h30min:  Almoço no Restaurante Sabor e Arte; 
 14h00min: Saída para o Museu do Garimpo; 
 14h15min às 15h15min: Visita ao Museu do Garimpo; 
 15h15min: Saída do Museu do Garimpo;  
 15h30min às 16h30min: Conversa com representantes da comunidade local;  
 16h30min às 18h00min:  Visita guiada pela cidade de Mucugê e ao Cemitério Bizantino; 
 18h00min às 20h30min: Trilha noturna pela Estrada Real (havendo condições climáticas);  
 21h00min às 22h00min: Jantar no Restaurante de Dona Lourdes; 
 22h00min às 22h30min: Avaliação do dia e orientação para as atividades do sábado; 
 22h30min às 24h00min: Tempo livre na Pousada Mucugê. 

 
Dia 24/08 (sábado) 
 07h00min às 08h00min:  Café da manhã; 
 8h15min: Saída para o Projeto Sempre Viva; 
 08h30min às 12h30min: Visita ao Projeto Sempre-Viva com palestra sobre Educação Ambiental, 

banho na cachoeira do Tiburtino;  
 13h00min às 14h00min:  Almoço no Restaurante de Dona Lourdes; 
 14h00min às 15h00min: Tempo livre na Pousada Mucugê; 
 15h00min às 17h30min: Visita ao Cruzeirão (havendo condições climáticas); 
 17h30min às 20h00min: Visita às lojas de artesanato em Mucugê; 
 20h00min às 21h00min: Rodízio de Pizza na Pizzaria Iphonne;  
 21h00min às 21h30min: avaliação do dia e orientação para a saída no domingo; 
 21h30 às 24h: Boate no Restaurante Sabor e Arte. 

 
Dia 25/08 (domingo) 
06h30min às 07h30min: Café da manhã; 
07h30min: Saída para retorno a Salvador; 
16h30min: Chegada prevista no Colégio Mendel Vilas.  

 
 
  



 

Projeto Mucugê - 1º e 2º E.M. - 2019 

5 
 

 

COLÉGIO 

VILAS 

 
 

 

 

Custo:  R$ 1.150,00 
 
Dividido em parcelas iguais, em cheque pré-datado, cruzado, nominal a Flávio Caetano da Silva, 
constando no verso o nome do(a) estudante, turma e o telefone do(a) responsável. 

 
Opção 01:   Dividido em cinco (05) parcelas iguais 
                    1a parcela – R$ 230,00 – 18/04  
                    2a parcela – R$ 230,00 – 18/05 
                    3a parcela – R$ 230,00 – 18/06 
                    4a parcela – R$ 230,00 – 18/07 
                    5a parcela – R$ 230,00 – 18/08 
 
Opção 02:   Dividido em quatro (04) parcelas iguais 
                    1a parcela – R$ 287,50 – 18/05 
                    2a parcela – R$ 287,50 – 18/06 
                    3a parcela – R$ 287,50 – 18/07 
                    4a parcela – R$ 287,50 – 18/08 
 
Opção 03:   Dividido em três (03) parcelas iguais 
                    1a parcela – R$ 383,30 – 18/06 
                    2a parcela – R$ 383,30 – 18/07 
                    3a parcela – R$ 383,30 – 18/08 
 
Opção 04:   Dividido em duas (02) parcelas iguais 
                    1a parcela – R$ 575,00 – 18/07 
                    2a parcela – R$ 575,00 – 18/08 
 
Opção 04:   À Vista 
                    1a parcela – R$ 1.150,00 – 05/08  

 
A inscrição deverá ser feita diretamente na secretaria do colégio.                                                                                    
 
O custo inclui: 

 
 Translado Salvador – Nova Redenção; Nova Redenção – Mucugê; Mucugê – Salvador (ônibus com 

ar-condicionado e toalete); 

 Três (3) diárias em apartamentos triplo a quádruplos / Pousada Mucugê; 

 Café da manhã, almoço, jantar, incluindo um copo de refrigerante ou suco nas refeições principais; 

 Visitação ao Poço Azul, ao Projeto Sempre-Viva, ao Museu do Garimpo; 

 Guia na visitação à cidade de Mucugê, ao Museu do Garimpo, ao Cemitério Bizantino, à Estrada 
Real, ao Projeto Sempre Viva, à Cachoeira Tiburtino, ao Cruzeirão; 

 Remuneração do palestrante e da equipe que acompanhará a excursão. 

 
OBSERVAÇÕES 
 
 Em função da organização da aula de campo e da sua viabilidade, a desistência no período que 

corresponde a 30 dias que antecedem a semana da viagem implicará a devolução de 40% do valor 
da aula de campo. Após esse período não poderá haver restituição do valor pago. 

 O número mínimo para realização da atividade é de 35 estudantes. Excedendo o número de 44 
estudantes, um segundo ônibus só será viável com o número mínimo de 70 alunos ao total. 

 Como se trata de um projeto pedagógico os estudantes que não puderem participar das atividades 
desenvolverão no colégio uma atividade equivalente nos dias correspondentes à aula de campo. 
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TERMO DE COMPROMISSO 
 
A atividade que juntos estaremos realizando, além dos objetivos pedagógicos destacados no projeto, 
pretende desenvolver a relação de COOPERAÇÃO, SOLIDARIEDADE, RESPONSABILIDADE e 
INTEGRAÇÃO entre todos os participantes. Desta forma, é necessário observar os princípios definidos 
como essenciais para a execução do trabalho e o nosso SUCESSO: 

 
1. OBSERVAÇÃO  IMPORTANTE 
   Para melhor aproveitamento das atividades, para usufruir bem a companhia dos colegas, para 

vivenciar uma experiência saudável e para atender a exigência da lei, NÃO SERÁ PERMITIDO O 
USO DE BEBIDA ALCOÓLICA, durante todo o período da nossa atividade. 

 

2. Quanto aos HORÁRIOS 
O cumprimento dos horários definidos na programação é um dos aspectos mais importantes para o 
bom funcionamento de todas as atividades. 

 

 Atenção para o HORÁRIO DE SAÍDA DO COLÉGIO  
Dia 22/08/19, às 06h. 

 

 Atenção para os horários das refeições, saídas do ônibus, visitas, encerramento de festas, 
horário para dormir, etc. 

 

3. Quanto ao ÔNIBUS 
3.1. Cada estudante será designado pela equipe organizadora, para viajar num mesmo ônibus, seja 

nos embarques (ida e volta) e para as diversas atividades, não podendo haver trocas. 
 

3.2. Em cada ônibus haverá professores responsáveis pelo grupo inteiramente disponíveis para 
esclarecimento, orientações e tomada de decisões quando necessário. 

 
3.3. Manter a limpeza do ônibus (usar saco plástico para o lixo) mantendo-o nas condições em que 

ele foi encontrado. 
 

4. Quanto ao HOTEL 
4.1. Cada apartamento será ocupado por até 04 pessoas, buscando atender as sugestões dos 

alunos, sendo que a decisão final ficará a cargo da equipe organizadora. 
 

4.2. Os ocupantes dos apartamentos devem zelar pela ordem e boa convivência entre todos. Os 
danos materiais ou atitudes que contrariem os princípios definidos para a atividade será 
responsabilidade de todos ocupantes do apartamento. 

 
4.3. A chave do apartamento, na ausência dos ocupantes, deverá ficar sob a responsabilidade da 

recepção do hotel. 
 
4.4. É necessário respeitar as regras estabelecidas pelo hotel. 
 
4.5. As despesas efetuadas no hotel deverão ser quitadas no ato do consumo. 
 
4.6. Objetos perdidos ou esquecidos durante a aula de campo serão de inteira 

responsabilidade dos estudantes. Os educandos deverão zelar pelos seus pertences. 

 

5. Quanto às ATIVIDADES 
5.1. O grupo deverá permanecer junto em todas as atividades programadas, não sendo permitido 

a qualquer participante afastar-se ou ausentar-se dos locais e atividades previamente 
estabelecidas. 

 

5.2. Durante visitas, palestra e debate, os participantes deverão ter uma atitude de respeito ao 
ambiente, aos palestrantes e aos colegas. 
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5.3. Obter o maior número possível de informações durante visitas, palestra, debate e observações 
para posterior aplicação conforme roteiro do projeto. 

 

5.4. Respeitar a cultura regional, preservar o patrimônio arquitetônico, histórico e ambiental dos 
locais visitados. 

 

5.5. Manter a limpeza do PARQUE SEMPRE-VIVA, MUSEU DO GARIMPO, POÇO AZUL, 
CRUZEIRÃO e de TODOS OS LOCAIS DE VISITAÇÃO, recolhendo de volta para o ônibus 
todo lixo (copo de água mineral, papel de bombom, etc.) mantendo-o nas condições em que 
ele foi encontrado. 

 
6. RECOMENDAÇÕES 

6.1. Cada estudante deverá levar medicamentos de acordo com suas necessidades e CARTEIRA 
SEGURO SAÚDE. 

 
6.2. O coordenador Flávio Caetano deverá ser informado por escrito, antecipadamente, sobre 

algum problema de saúde que necessite de cuidado especial. 
 
6.3. A vestimenta apropriada deverá ser roupas leves para o dia e roupas quentes e agasalho para 

a noite. 

 
7. OBSERVAÇÃO IMPORTANTE 

Pousada Mucugê: Telefone: (75) 3338-2210  
 
 A operadora de celular que funciona normalmente na região é a Claro. 
 
 O preenchimento das vagas será de acordo com a ordem de inscrição. Não será possível contratar 

um ônibus extra, caso já se tenha completado as vagas. 
 
 O não cumprimento do nosso acordo facultará aos professores responsáveis o direito de tomar as 

devidas providências conforme normas disciplinares da Escola, e decisão da equipe de professores 
responsáveis nas situações emergenciais. 

 
 

 

AUTORIZAÇÃO 
 

 

Autorizo a participação de meu(minha) filho(a) ____________________________________________ 

da ______série do Ensino Médio, turma _______, no ____, identidade no _______________________ 

na aula de campo em Mucugê e seus arredores, estando de acordo com o Termo de Compromisso. 

 

Salvador, _______/_______/_______ 
 
 

_________________________________________ 
Assinatura do(a) responsável 

 
__________________________________________ 

Assinatura do(a) estudante 
 

 

Telefone (pais): Comercial: ______________________________ 

Residencial: _____________________________ 


