
                                                                                

     Academia Santa Gertrudes 

 Olinda, 24 de setembro de 2014. 
                                    
Prezados Pais e Alunos, 
 

Informamos-lhes que no dia 14/10 (3ª feira) os alunos do 7º 
Ano estarão envolvidos no Projeto Rota dos Engenhos. O 
Projeto tem como cenário a Zona da Mata Norte pernambucana. 
 
 
- O que iremos conhecer: 

1.O município de Vicência, localizado a 87 km do Recife, conhecido como 
a “Terra dos Engenhos”. A excursão irá resgatar no passado colonial as tradições e as origens de uma época que foi 
marcada pela colonização portuguesa, pela mão de obra escrava e pela produção açucareira. 
Em Vicência conheceremos o Engenho Poço Comprido. O Engenho Poço Comprido é um dos 
mais antigos e imponentes engenhos da região, tendo sido tombado pelo IPHAN, em 1962. Possui 
belíssimo conjunto arquitetônico, formado pela casa grande (conjugada com a capela, tendo servido de 
abrigo à Frei Caneca durante a Confederação do Equador – 1824), capela e senzala. A setecentista 
casa grande assombrada, é a única remanescente do século XVIII em Pernambuco. 

 
2. Seguiremos para o Município de Nazaré da Mata e visitaremos o Museu   
    e o Parque dos Lanceiros. 
 
3. Logo depois faremos um City Tour pela cidade e almoçaremos. 

      
4. Após o almoço seguiremos viagem para o município de Tracunhaém e conheceremos a arte de barro e seus artistas. 

                    
A excursão contemplará as disciplinas de Geografia, História, Artes, Redação e Matemática. Preço da Excursão: 
R$ 75,00 (o pagamento deverá ser efetuado na Secretaria da Escola com Glória até o dia 03 de outubro). 

 
 
 
 

  A Programação inclui: ônibus com ar condicionado, entrada no Engenho com guia, almoço com refrigerante e  a 
presença dos Professores e Coordenadora. 

É de inteira responsabilidade dos alunos o cuidado com seus objetos pessoais de valor como: celular, máquina 
fotográfica, dinheiro, etc. 

Leiam abaixo alguns avisos: 
1. Sairemos da Praça 12 de Março às 06h40min; 
2. Os alunos deverão estar trajando fardamento completo do colégio: calça jeans ou bermuda de educação 

física, blusa do colégio e sapato tênis azul, cinza, branco ou preto; 
3. Levar lanche a água; 
4. Na inscrição ao trabalho de campo, o aluno deverá trazer uma cópia da Certidão de Nascimento; 
5. Retorno previsto à Praça 12 de Março às 18h. 

CONTAMOS COM A SUA COLABORAÇÃO 

Equipe Pedagógica     BOA VIAGEM 

 

 

ATENÇÃO: Só temos 45 vagas. Inscreva-se o mais rápido possível. 



                                                                                

     Academia Santa Gertrudes 

 

                     FICHA DE IDENTIFICAÇÃO DO ALUNO 
 

 

Nome:_____________________________________________________________________________ 

END.______________________________________________________________________Nº______ 

BAIRRO______________________________________CIDADE_________________________UF_____ 

 

TELEFONE PARA CONTATO_________________________FALAR COM_____________________ 

Nome do pai:_______________________________________________________________________ 

Nome da Mãe: _____________________________________________________________________ 

Possui alergia a algum medicamento? ___________________________________________________ 

Toma algum medicamento controlado: __________________________________________________ 

 
 

Declaro estar ciente e de acordo com as exigências expostas, aceitando as decisões que possam ser tomadas 
pelos professores responsáveis, em casos omissos e situações não previstas, responsabilizando-me pelas 
informações prestadas neste formulário. 

A  U  T  O  R  I  Z  A  Ç  Ã  O 
 

 Eu__________________________________________________________________________ 

responsável, autorizo o (a ) aluno(a) __________________________________________________ 

_________________________________________,  do 7º Ano do Ensino Fundamental, a participar da 

excursão didática (trabalho de campo) que será realizada no dia 14 de outubro  de 2014 com destino à 

Cidade de Vicência. A saída será da Praça 12 de Março (Bairro Novo) às 6h40min, com retorno previsto 

para as 18 horas, ao ponto de origem (saída). 

_________________________________________________________ 

                                               Pai ou responsável 

 

                                                                            Identidade:_________________________ 

                                                       Fone:______________________________ 

 

 


