COMUNICADO 090 – 28/09/2018
De: Coordenação Pedagógica
Para: Pai, Mãe, Responsável por Alunos(as) do 6º ano do Ensino Fundamental- Anos Finais
Assunto: Aula de Campo- Instituto Inhotim
Prezada(o) Mãe/Pai/Responsável,
A aula de campo é um importante recurso didático, facilitador da aprendizagem, que tende a auxiliar na
construção do conhecimento. De acordo com Carbonell (2002), os espaços fora da sala de aula despertam a mente e
a capacidade de aprender, pois se caracterizam como espaços estimulantes que, se bem aproveitados, classificamse como um relevante cenário para a aprendizagem.
Nesse contexto, é proposto pela professora Lorena Bandeira, do Componente Curricular de Ciências, aos(as)
alunos(as) do 6ºano do Ensino Fundamental, um trabalho de campo no Instituto Inhotim.
Situado em Brumadinho, o referido instituto é considerado o maior centro de arte contemporânea ao ar livre
da América Latina. Seus jardins, contudo, não são apenas um local para contemplação estética, pois seus projetos
valorizam a riqueza do ecossistema brasileiro. O instituto se propõe como local para estudo, pesquisa, visando
melhorias nas relações do ser humano com o ambiente, manutenção e preservação ecológica.
O jardim botânico do Inhotim tem como missão “manter, propagar e propiciar estudos com o maior número
possível de espécies botânicas, com ênfase em espécies ameaçadas, conservando recursos genéticos e dispondo
tais espécies paisagisticamente, como forma de divulgar e sensibilizar sobre importância da biodiversidade vegetal
para a sobrevivência humana”.
Nesse sentido, o objetivo desta proposta pedagógica é discutir os aspectos abordados na Ecologia, parte da
Biologia que estuda a relação dos seres vivos entre si e destes com o ambiente onde vivem. Apesar de parecer
simples, é um estudo bastante complexo e abrangente, uma vez que cada pequeno fator, físico, químico ou biológico,
é fundamental para garantir a sobrevivência de um determinado organismo.
Segue Programação:
*Data da atividade- 17 de outubro (quarta-feira)
*Horário
-10h: Saída de Ouro Preto- Colégio Arquidiocesano
- 11h e 30 min: Almoço- Restaurante 4 Estações Grill (Itabirito)
- 14 h às 16h e 30 min- Visita Mediada- Instituto Inhotim (Brumadinho)
- 17h- Saída de Brumadinho
- 19h e 30 min- Previsão de retorno (Lar dos Idosos São Vicente de Paulo)
O custo total da viagem é 78,00 (setenta e oito reais), incluindo o pagamento da visita mediada pelo guia do
Instituto, o almoço e o transporte.
Salienta-se que, neste dia, nos três primeiros horários, as aulas transcorrerão normalmente.
OBSERVAÇÕES:
* Os(as) alunos(as) deverão levar um lanche saudável, evitando alimentos perecíveis como: presunto, patês, suco
natural caseiro.

* É de fundamental importância que seu (sua) filho (a) porte a Identidade Escolar/Cartão do Seguro Escolar e Cartão
do Plano de Saúde, caso possua.
* Caso o (a) seu (sua) filho (a) necessite de medicamento para enjoo, favor enviá-lo para que possa ser ministrado.
*O(a) aluno(a) deverá apresentar-se devidamente uniformizado.
*Não poderá participar da atividade o (a) aluno (a) que não entregar a autorização devidamente preenchida e
assinada e não estiver usando uniforme completo, inclusive o tênis.
*A visita terá a duração máxima de 2h. Recomenda-se o uso de repelente e protetor.

Atenciosamente,

Coordenação Pedagógica

_____________________________________________________________________________________

TERMO DE CIÊNCIA/AUTORIZAÇÃO– AULA DE CAMPO: INSTITUTO INHOTIM
Preencher e devolver o Termo de Ciência até o dia 05/10/2018 (sexta-feira), impreterivelmente, para a funcionária Dáphne
Meireles- Setor de Comunicação.

( ) Eu, ______________________________________________________, responsável pelo (a)
aluno(a)_____________________________________________________, do 6º Ano do Ensino
Fundamental - Anos Finais, portador(a) do documento de Identidade:
____________________
e/ou Certidão de Nascimento: Livro: ________Folha: _________Termo:____________________,
a participar da Proposta Pedagógica no Instituto Inhotim, no dia 17 de outubro de 2018.
( ) Meu(minha) filho(a) não participará da Proposta Pedagógica no Instituto Inhotim.

_______________________________________________________
Assinatura do Pai, Mãe ou Responsável
Ouro Preto, __ de ___ de 2018.

