
 
 

Salvador, 07 de Março  de 2019 

               AULA DE CAMPO: 8º. ANO 
            Cidade Cachoeira e São Félix 

 
Srs. Pais e/ou Responsáveis, 
 
Buscando vivenciar os conteúdos abordados em sala de aula e contribuir para o processo de aprendizagem dos 

alunos, a Equipe Pedagógica do Colégio Omega promoverá uma Aula de Campo que contempla conteúdos das 
disciplinas: Arte, Ciências, História, Geografia, Inglês, Português e Redação. Contamos com a presença de 
seu(a) filho(a), para que os nossos objetivos sejam alcançados e para que haja uma maior integração dos alunos. Vale 
lembrar que os conteúdos abordados fazem parte dos componentes curriculares e serão trabalhados através de 
observação e análise do contexto histórico-cultural, artístico, geográfico e socioeconômico da região. 

Esta aula terá o acompanhamento de professores e funcionários do Colégio. 
 

ROTEIRO DA AULA DE CAMPO 
1.  7h chegada do ônibus para embarque e saída às 

7h30min (portaria lateral do colégio); 
2. Visita técnica Cachoeira e São Félix (Casa da Câmara 

e Cadeia, Ordem Terceira do Carmo, Museu 
Regional Irmandade da Boa Morte, Fundação do 
Museu Hansen Bahia, Igreja D’Ajuda, Casa de Ana 

Neri, Igreja Rosário dos Pretos, Rio Paraguaçu, 
Ponte D. Pedro II; Centro Cultural Danneman, 
Fábrica de charutos) com equipe de professores e 
guia. 

3. Almoço 
4. 18h: Chegada prevista no Colégio.  

 
A AULA DE CAMPO FAZ PARTE DA AVALIAÇÃO REFERENTE AS DISCIPLINAS ACIMA. 

 
 O PROJETO INCLUI:  
 Ônibus Executivo com ar condicionado, água 

mineral e brindes; 
 Almoço; 
 Visita técnica Cachoeira e São Félix. 
 

O QUE VOCÊ DEVE LEVAR:  
 Material para anotações; 
 Documento original de identificação com foto (RG); 
 Água, lanche; 

 Sugerimos protetor solar, boné e sapato 
confortável. 

 DATA / HORÁRIO:  
 Data: 23 de Março de 2019 (Sábado) 
 Saída impreterivelmente às 07h30min e retorno 

previsto às 18h. 
 INVESTIMENTO: R$ 85,00 (Oitenta e cinco Reais 

por aluno); 

 

 Observações: 
1. O uso do uniforme completo é obrigatório (camisa do colégio; tênis; bermuda ou calça jeans). Neste dia 

excepcionalmente permitiremos calça legging; 
2. Não será permitido o uso de short.  
3. O estudante que não estiver devidamente uniformizado e em posse do RG não poderá participar da aula. 
4. Orientamos que os alunos não levem objetos de valor que podem quebrar ou perder. O Colégio Omega não se 

responsabiliza por objetos de valor levados pelo aluno. 
5. Inscrições no SETOR FINANCEIRO DO COLÉGIO, EM ESPÉCIE,  ATÉ  O DIA  18/03/2019 (Segunda -feira).  
.............................................................................................................................................................................. 

   AUTORIZAÇÃO – AULA DE CAMPO-  CACHOEIRA E SÃO FÉLIX 
                                  (Entregar autorização NA COORDENAÇÃO até 18/03/2019, junto com confirmação e pagamento no valor 

de R$ 85,00) 
 

Autorizo o(a) aluno(a): ______________________________________________________________________  8º 

ANO, turma____, portador de RG _________________________________, a participar da aula de campo 

“CACHOEIRA E SÃO FÉLIX ”,  no dia 23/03/2019 das 07h30min às 18h. 

Assinatura do Pai ou Responsável______________________________________________________________ 

Assinatura do Aluno:_________________________________________________________________________ 

Telefone para contato: _______________________________________ Data _____ / ______ / 2019. 
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