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INFORMAÇÕES SOBRE A SAIDA DE CAMPO
PIRENÓPOLIS – GO
7º A/B/C e 9º A
Prezados Pais ou Responsáveis,
Saída de campo é para cidade, PIRENÓPOLIS – GO será realizada no dia 12/05/2022 (quintafeira); horário de saída às 6h do estacionamento da escola (solicitamos que os alunos cheguem com
15min de antecedência) e a chegada, aproximadamente, às 19h.
Neste dia, realizaremos atividades de reconhecimento e aprofundamento das matérias apreendidas
em sala no decorrer do ano.
Faremos uma visita na fazenda Babilônia construída no século XVIII, a fazenda Babilônia se destaca
pelo seu imenso valor histórico, preservado durante séculos. Tombada como Patrimônio Nacional pelo
IPHAN conserva o extenso casarão em estilo colonial onde funcionou um antigo engenho de açúcar,
hoje diversos muros de pedras construídos pelos escravos no local mostram um pouco da história do
ciclo do ouro, história geral do Brasil. Tomaremos um maravilho café colonial, feito com produtos da
própria fazenda, o café resgata receitas antigas típicas de um Goiás rural antigo. Na parte Geográfica
faremos um estudo sobre meio ambiente (fauna, flora, relevo e hidrografia) da região.
Visita ao Centro Histórico de Pirenópolis, observação e palestra sobre arquitetura colonial., visita a
igreja Matriz do Rosário e Museu do Divino.
Nosso cronograma de visitação mais detalhado foi envio anteriormente junto com a ficha medica
Acompanhantes: Ir Lauriceia, Prof. Cida, Prof. Jackeline, Prof. Eni, Inspector Diego e
credenciados da Agência.

6 Guias

Materiais que deverão ser levados:












Roupas de acordo com as orientações dos professores em sala de aula (camiseta da escola,
calça da escola ou calça jeans, bermuda, tênis).
A camisa da escola será obrigatória para o dia.
Importante!! Não será permitido aluno de chinelo.
Protetor solar;
Boné/ chapéu;
Tênis confortável;
Máquina fotográfica ou celular;
Material para anotações;
Garrafinha de água;
Não levar objetos desnecessários, pois você é responsável pelo seu material;
Cuidado com lanche que por ventura for levar, siga as orientações dos professores.

Atenciosamente,
Prof. Mª Aparecida (Cida)

