Avaliação
✓ Comportamento
✓ Participação
✓ Relatório escrito - Nota de NAB
ATENÇÃO!

AUTORIZAÇÃO
FICHA DE INSCRIÇÃO
AULA DE CAMPO - UBAJARA-CE
Aluno(a):
_______________________________________
Ano _______ Turno ______________________

1- Atender
às
solicitações
da
professora,
coordenadores e demais funcionários.
2- Andar sempre em grupo.
3- Não promover desordem e brincadeiras de mau
gosto.
4- Não causar nenhum dano ao ambiente e ao veículo
fretado.
5- Disciplina e respeito ao grupo.

SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO
PEDAGÓGICA/EDUCACIONAL- 6º AO 8º ANO

INSCRIÇÃO

Custo: R$ 120,00 (cento e vinte reais).

_______________________________

Deverá ser realizada no Setor da
Orientação/SOE, com a Professora Alessandra.
A taxa de R$ 120,00 é referente ao transporte,
lanche, almoço self service (com direito a suco,
refrigerante e lazer).

Sobral, ____ /____ /2019.

______________________________________
Assinatura do pai/responsável

2019

PROGRAMAÇÃO
• Público-alvo: alunos do 6° e 7°ano
• Organizadora: Professora Tiana Mara Dourado
• Apoio: Supervisão, Coordenação
Pedagógica/Educacional e Disciplina
• Dia: 06 de abril de 2019 (sábado)
• Saída: Av. Dom José (em frente ao Colégio
Sant’Ana).
• Horário de saída: 6h30min (pontualmente).
• Previsão de chegada: 16h.
JUSTIFICATIVA
Buscando integrar a vivência e experiência com
os conteúdos trabalhados em sala de aula, vamos
conhecer o município de Ubajara, que fica localizado
na Serra da Ibiapaba situado a 821 de altitude. O atual
município de Ubajara era habitado primitivamente
pelos índios tabajaras. A primeira penetração foi feita
por volta de 1604, por Pero Coelho de Souza, que
tentou conquistar as terras férteis da serra de Ibiapaba.
Auxiliado pelos jesuítas Francisco Pinto e Luís
Figueira, promoveu ele a pacificação dos índios e o
desenvolvimento das aldeias que começavam a
proliferar às margens do arroio Arabê.
A obra dos jesuítas foi interrompida, no entanto,
com o trucidamento do padre Francisco Pinto, pelos
índios Tocarijus, durante uma cerimônia religiosa, no
dia 11 de janeiro de 1608, no local onde hoje se ergue
a cidade de Ubajara.
Atualmente Ubajara tem grande crescimento
turístico por sua excelente localização de clima
agradável, com paisagem exuberante de natureza
preservada e povo hospitaleiro. Possui um Parque
Nacional de 6.299 hectares que é considerado o menor
do Brasil, mas de uma beleza única. Uma das riquezas

do lugar é a Gruta de Ubajara, intensamente visitada
por turistas brasileiros e estrangeiros, a gruta tem
1.120 m de extensão, dos quais 420m estão abertos ao
público.

•

OBJETIVOS
Analisar ao longo da viagem que a paisagem é
composta de serras e montanhas e vales.
Aulas práticas
Compreender a importância geográfica da
localização
Analisar a fauna, a vegetação...

•

DISCIPLINA ENVOLVIDA
Geografia

•
•
•

•
•
•

•
•
•

METODOLOGIAS
Passeio no Arrocha Park.
Explicação das áreas visitadas.
Produção de um documentário com
explicações nas áreas das disciplinas que o
passeio abrange.
AVALIAÇÃO
Comportamento
Participação
Produção audiovisual

O QUE LEVAR
✓ O aluno deve comparecer com o fardamento
completo.
✓ Protetor solar, repelente, medicamentos de uso
pessoal, boné, roupa de banho, chinelo, toalha e
uma muda de roupa limpa.
✓ Água e lanche leve, pois os alunos só lancharão por
volta das 9h.
✓ Caderneta para anotações.

