
    
 

 
 

I – APRESENTAÇÃO 
 

Criar oportunidades para crianças e jovens desfrutarem de momentos de aprendizagem espontânea, tem 

sido um grande desafio. Para os educadores e pais o desafio tem sido na busca de momentos que gerem 

curiosidade e vontade de aprender. 

Diante desse quadro atual pensamos em algo diferente e com estilo. Uma proposta onde tudo pudesse 

ser redescoberto e reaprendido; uma aula para a vida. 

É nosso objetivo a harmonização da relação homem-ambiente para a melhoria da qualidade ambiental e 

de vida. 

 

II – INFORMAÇÕES SOBRE A ÁREA 

O museu da Engenhoca Parque Ecoeducativo propõe uma narrativa que evidencia a história do 

engenho. A exposição consta de objetos que pertenceram ao primeiro engenho do Sítio Colégio, bem como 

objetos adquiridos posteriormente, desenvolvendo uma narrativa que perpassa a história econômica da cidade 

de Aquiraz e se entrelaça com a história colonial de nosso país. Compreendendo o museu como um lugar de 

análise e não de contemplação dos objetos, o museu do Engenho Colonial propõe uma discussão crítica 

acerca da mudança nas relações de trabalho, associadas ao cultivo e usos da cana, bem como a influência 

que se fez sentir nos mais variados aspectos da nossa cultura. Os tipos de engenhos expostos mostram as 

diversas fases do processo produtivo dos derivados da cana-de-açúcar, em especial, da cachaça. É possível 

conhecer cada etapa do trabalho artesanal, dos primeiros engenhos de tração animal até a utilização de uma 

centrífuga com motor a vapor que condensava os cristais de açúcar.  

A exposição também traça um paralelo com o processo de produção da Cachaça na atualidade, para 

que se tenha uma compreensão crítica das permanências e rupturas, de uma atividade que marcou e marca a 

história econômica e social de nosso país.  

 

III – OBJETIVOS  
 

Nosso objetivo é sensibilizar para a necessidade de mudanças em nossas posturas, em nosso cotidiano, 

diante do meio ambiente, bem como vivenciar momentos de aprendizagem diferente, de diversão e lazer.  

 Vivenciar momento de contato direto com o meio. 

 Sensibilizar para uma mudança de postura urgente diante do ambiente. 

 Conhecer a realidade um ambiente simples e natural. 

 Manter contato com diversos conteúdos de Ciências, história, geografia, educação ambiental, cidadania 

e ética. 

 

IV - ATIVIDADES QUE SERÃO DESENVOLVIDAS 

 

 Reunião com os alunos que participarão da aula de campo – orientações básicas quanto à postura, 

material individual, responsabilidades e segurança. 

 Aula teórica preparatória no Colégio (na sua turma). 

 Aula de campo de aproximadamente 08 horas – in loco. 

 

COMUNICADO  

AULA DE CAMPO PARQUE ENGENHOCA/ AQUIRAZ 

6º ANO – ENSINO FUNDAMENTAL II 
 



V - PROGRAMAÇÃO 
 

 Data de realização: 18 de Setembro  de 2014 ( Quinta-feira ) 

 7h30min – Saída da escola; 

 9h - Início da aula no parque Engenhoca; 

 11h00min – Almoço 

 13h30min - lazer 

 16h - Retorno à escola. 

 

VI - CONTEÚDOS A SEREM TRABALHADOS 
 

 Educação Ambiental; 

 Ciências; 

 Botânica (flora local); 

 Biogeografia; 

 Cidadania e ética; 

 História. 

 

VII - PÚBLICO ALVO: Alunos do 6º ano. 
 

VIII - PROFISSIONAIS RESPONSÁVEIS: Professor Pryscilla (Ciências), Fernando Kaio (História) e  equipe 

técnica e coordenação do Colégio . 
 

IX - INVESTIMENTO DO ALUNO: R$ 100,00 (Cem reais) 
 

 Inclui: 
 

 Transporte rodoviário; 
 Serviço de bordo: água mineral + chocolate; 
 Visita ao Museu Sacro São José de Ribamar; 
 01 Almoço no Restaurante do Parque Engenhoca; 
 Visita monitorada ao Parque Engenhoca Ecoeducativo; 
 Acesso à tirolesa (03 tipos), Caiaque, Pedalinho, Karciclo, Bola da Água, espaço infantil etc. 
 Visita à Igreja Matriz, Casa do Capitão-Mor e Mercado das Artes; 
 Visita ao Museu histórico da Colonial; 
 Contextualização das visitas com a História do Ceará; 
 Acompanhamento de Guia de Turismo e auxiliar. 

 

 IX - RECOMENDAÇÕES BÁSICAS 
 

 Dormir cedo na noite anterior à trilha; 

 Tomar café da manhã reforçado; 

 Usar roupas leves e tênis confortáveis; 

 Usar roupa de banho por baixo; 

 Pessoas obesas ou que apresentem cardiopatias, doenças pulmonares e mulheres grávidas, não devem 

submeter-se à trilha antes de tomar as devidas orientações médicas. 

Atenciosamente, 

A Coordenação. 

 

 

 

 
 
Eu, _____________________________________________________________________________________, 

responsável pelo(a) aluno(a) ______________________________________________________ do ___º ano, 

turma _________ estou ciente das informações contidas neste comunicado e autorizo sua participação na aula 

de campo para a  ser realizada no dia 18 de Setembro de 2014 (quinta-feira). 

 
______________________________________________________ 

Assinatura do pai ou responsável 

As inscrições deverão ser feitas na 
Tesouraria até 13 de Setembro/2014 

mediante entrega do canhoto em anexo 
devidamente preenchido e assinado pelo 
responsável, acompanhado da taxa no 

valor de R$ 100,00 (Cem reais). 
 

COMUNICADO  

AULA DE CAMPO PARQUE ENGENHOCA/ AQUIRAZ 
 



    
 

 

 
I – APRESENTAÇÃO 
 

Criar oportunidades para crianças e jovens desfrutarem de momentos de aprendizagem espontânea, tem 

sido um grande desafio. Para os educadores e pais o desafio tem sido na busca de momentos que gerem 

curiosidade e vontade de aprender. 

Diante desse quadro atual pensamos em algo diferente e com estilo. Uma proposta onde tudo pudesse 

ser redescoberto e reaprendido; uma aula para a vida. 

É nosso objetivo a harmonização da relação homem-ambiente para a melhoria da qualidade ambiental e 

de vida. 

 

II – INFORMAÇÕES SOBRE A ÁREA 
 

O museu da Engenhoca Parque Ecoeducativo propõe uma narrativa que evidencia a história do 

engenho. A exposição consta de objetos que pertenceram ao primeiro engenho do Sítio Colégio, bem como 

objetos adquiridos posteriormente, desenvolvendo uma narrativa que perpassa a história econômica da cidade 

de Aquiraz e se entrelaça com a história colonial de nosso país. Compreendendo o museu como um lugar de 

análise e não de contemplação dos objetos, o museu do Engenho Colonial propõe uma discussão crítica 

acerca da mudança nas relações de trabalho, associadas ao cultivo e usos da cana, bem como a influência 

que se fez sentir nos mais variados aspectos da nossa cultura. Os tipos de engenhos expostos mostram as 

diversas fases do processo produtivo dos derivados da cana-de-açúcar, em especial, da cachaça. É possível 

conhecer cada etapa do trabalho artesanal, dos primeiros engenhos de tração animal até a utilização de uma 

centrífuga com motor a vapor que condensava os cristais de açúcar. 

A exposição também traça um paralelo com o processo de produção da Cachaça na atualidade, para 

que se tenha uma compreensão crítica das permanências e rupturas, de uma atividade que marcou e marca a 

história econômica e social de nosso país.  

 

III – OBJETIVOS  
 

Nosso objetivo é sensibilizar para a necessidade de mudanças em nossas posturas, em nosso cotidiano, 

diante do meio ambiente, bem como vivenciar momentos de aprendizagem diferente, de diversão e lazer.  

 Vivenciar momento de contato direto com o meio. 

 Sensibilizar para uma mudança de postura urgente diante do ambiente. 

 Conhecer a realidade um ambiente simples e natural. 

 Manter contato com diversos conteúdos de Ciências, história, geografia, educação ambiental, cidadania 

e ética. 

 

IV - ATIVIDADES QUE SERÃO DESENVOLVIDAS 
 

 Reunião com os alunos que participarão da aula de campo – orientações básicas quanto à postura, 

material individual, responsabilidades e segurança. 

 Aula teórica preparatória no Colégio (na sua turma). 

 Aula de campo de aproximadamente 08 horas – in loco. 

 

COMUNICADO  

AULA DE CAMPO PARQUE ENGENHOCA/ AQUIRAZ 

7º ANO – ENSINO FUNDAMENTAL II 
 



V - PROGRAMAÇÃO 
 

 Data de realização: 19 de Setembro de 2014 ( Sexta-feira ) 

 7h30min – Saída da escola; 

 9h - Início da aula no parque Engenhoca; 

 11h00min – Almoço 

 13h30min - lazer 

 16h - Retorno à escola. 

 

VI - CONTEÚDOS A SEREM TRABALHADOS 
 

 Educação Ambiental; 

 Ciências; 

 Botânica (flora local); 

 Biogeografia; 

 Cidadania e ética; 

 História. 

 

VII - PÚBLICO ALVO: Alunos do 7º ano. 
 

VIII - PROFISSIONAIS RESPONSÁVEIS: Professor Pryscilla (Ciências), Fernando Kaio (História) e equipe 

técnica e coordenação do Colégio. 
 

IX - INVESTIMENTO DO ALUNO: R$ 100,00 (Cem reais) 
 

 Inclui: 

 Transporte rodoviário; 
 Serviço de bordo: água mineral + chocolate; 
 Visita ao Museu Sacro São José de Ribamar; 
 01 Almoço no Restaurante do Parque Engenhoca; 
 Visita monitorada ao Parque Engenhoca Ecoeducativo; 
   Acesso à tirolesa (03 tipos), Caiaque, Pedalinho, Karciclo, Bola da Água, espaço infantil etc. 
 Visita à Igreja Matriz, Casa do Capitão-Mor e Mercado das Artes; 
 Visita ao Museu histórico da Colonial; 
 Contextualização das visitas com a História do Ceará; 
 Acompanhamento de Guia de Turismo e auxiliar. 

 

 IX - RECOMENDAÇÕES BÁSICAS 
 

 Dormir cedo na noite anterior à trilha; 

 Tomar café da manhã reforçado; 

 Usar roupas leves e tênis confortáveis; 

 Usar roupa de banho por baixo; 

 Pessoas obesas ou que apresentem cardiopatias, doenças pulmonares e mulheres grávidas, não devem 

submeter-se à trilha antes de tomar as devidas orientações médicas. 

Atenciosamente, 
A Coordenação. 

 

 

 

 
 
Eu, _____________________________________________________________________________________, 

responsável pelo(a) aluno(a) ______________________________________________________ do ___º ano, 

turma _________ estou ciente das informações contidas neste comunicado e autorizo sua participação na aula 

de campo para a  ser realizada no dia 19 de Setembro de 2014 (sexta-feira). 

 
______________________________________________________ 

Assinatura do pai ou responsável 

As inscrições deverão ser feitas na 
Tesouraria até 13 de Setembro/2014 

mediante entrega do canhoto em anexo 
devidamente preenchido e assinado pelo 
responsável, acompanhado da taxa no 

valor de R$ 100,00 (Cem reais). 
 

COMUNICADO  

AULA DE CAMPO PARQUE ENGENHOCA/ AQUIRAZ 
 


