Casa Escola Recanto do Fazer
Nova Iguaçu, 29 de abril de 2019.
Sr Responsáveis,
Dia 01 de junho faremos um estudo de campo das disciplinas de Biologia, Artes e História com
as turmas do 1º, 2º e 3º ano do Ensino Médio. Visitaremos a FIOCRUZ e o Centro do Rio de Janeiro, em
especial o Museu de Belas Artes.
O estudo de campo proporciona aos estudantes um momento de vivência, contextualização e
aprofundamento dos conteúdos abordados em sala de aula, de modo que os conhecimentos das
diferentes disciplinas sejam apreendidos de forma significativa. Este momento proporciona, também, o
desenvolvimento de habilidades de observação e análise e da relação entre os conhecimentos já
construídos e as novas informações do ambiente vivenciado.
Em biologia, centraremos na observação do ciclo de vida das borboletas, dos relacionamentos
das espécies entre si, analisando as diferenças e semelhanças, bem como o funcionamento e integração
dos componentes celulares.
Em artes, temos como objetivo identificar o espaço do museu como patrimônio cultural,
reconhecer a memória coletiva e os bens simbólicos materiais e imateriais.

Apreciaremos e

contextualizaremos, igualmente, obras gregas antigas e brasileiras dos séculos XVIII (Barroco) e XIX
(Romantismo);
Em história visaremos a ampliação do conhecimento dos alunos a respeito das temáticas
abordadas (Grécia antiga, Revolução nas Américas, Brasil Império) em sala de aula a partir das obras
em exposição.
Enfatizamos a importância da participação de todos os alunos, neste momento de vivência e
aprendizagem coletiva, que em muito contribui para sua formação.
Os custos totais para a realização do estudo de campo ficarão em R$110,00 por aluno e
deverão ser pagos até o dia 20 de maio. Alimentação (lanche e almoço não estão inclusas neste
valor).
Horários:
Saída: 08h, na escola.
Retorno: 18h, na escola.
Atenciosamente,
Recanto do Fazer.

Autorizo:

(

) sim

(

) não

O(a) aluno (a) _______________________________________________________ a participar do estudo
de campo no dia 01 de junho de 2019.

Ass. do Responsável:__________________________________________________

__________________________________________________________

