
 

 

Comunicado 083/2019   

Estudo do Meio - Espaço Cultural Aldeia Nakana - EF-2 

Campinas, 25 de junho de 2019

 

Prezados pais ou responsáveis, 

O Estudo do Meio à Aldeia Nakana foi pensado a partir do planejamento pedagógico, contemplando temas de estudo da                   

série, com o objetivo de transpor os conteúdos trabalhados em sala para outro cenário e contexto. A vivência terá como                    

objetivo enriquecer o trabalho desenvolvido com os alunos sobre os indígenas: moradia, alimentação, escola, artesanato e                

as diversas atividades que realizam, pois a aldeia possui construções típicas com foco na rica cultura dos índios. 

A Aldeia Nakana está localizada no município de Itu em meio a uma linda e exuberante natureza. 

O grupo, durante todas as atividades, será acompanhado por uma equipe formada por indígenas, educadores, monitores,                

além das professoras das turmas e orientadora educacional. 

Data: 17 de setembro de 2019 (terça-feira) 

Apresentação para saída: 7h               Embarque: 7h15              Retorno: aproximadamente 18h 

Solicitamos o cumprimento do horário para não prejudicar o planejamento da viagem.  

Custo da atividade: R$206,00 (duzentos e seis reais) 

Formas de pagamento: o valor poderá ser parcelado, com o último vencimento até 30 dias após a data da viagem com                        

cheque pré-datado ou  cartão de crédito. 

    Plantões de recebimento 

  A empresa Universo Lúdico estará no colégio para o recebimento nos dias: 

● 05 e 20 de agosto, das 11h30 às 13h30 - no pátio da cantina 

  Para o pagamento após os plantões, entrar em contato com a agência. 

  Endereço da Agência Universo Lúdico:  Rua Frei Manuel da Ressurreição, 1518 - Guanabara - Campinas – SP  

  Telefone Contato Universo Lúdico:(19) 3288-0828 

   E-mail: financeiro@universoludico.com.br 

 

O valor definido para o estudo inclui: 

- 2 refeições (almoço e lanche da tarde). Será servido no almoço uma refeição saudável e nutritiva baseada em                  

peixe assado na brasa, frango, carne vermelha, frutas variadas, mandioca, milho cozido, batata doce, beiju, mel                

etc. 

- Desenvolvimento das atividades conforme descrição acima; 

- Monitoria e educadores de acompanhamento da Universo Lúdico uniformizados, equipados com rádio            

comunicador e kit de primeiros socorros; 

- Transporte em ônibus luxo (ar, tv, dvd, som, wc e frigobar); 

- Socorrista do Corpo de Bombeiros que acompanhará todo o roteiro da viagem. 

 

ORIENTAÇÕES GERAIS: 

1. Levar lanche para consumo durante o trajeto da manhã. Atenção! Alimentos perecíveis devem ser evitados. 

2. Os alunos deverão estar uniformizados – usar calça comprida, tênis e  levar boné. 

3. É indispensável passar filtro solar e usar repelente no corpo. 

 



 
 

4. Levar uma mochila pequena de costas com uma troca do uniforme e agasalho com nome em todas as peças. 

5. É indispensável que o aluno esteja em ótimas condições de saúde no dia do embarque. A família é responsável                   

por informar à escola sobre os cuidados necessários. 

6. Preencher todas as informações contidas na Ficha Médica. Solicitamos que seja atualizada caso haja alteração                

até a data da viagem. 

7. A Ficha Médica deverá ser assinada e entregue à professora da turma.  

8. Recomendamos não levar celular e/ou máquinas fotográficas, pois os registros fotográficos serão feitos pela              

equipe e compartilhados com o colégio.  

9. Orientamos que todos os pertences sejam marcados com o nome do aluno para facilitar a identificação. 

10. A Aldeia Nakana mantém um espaço para venda de artesanatos feitos pelos índios e os produtos custam de                  

R$5,00 a R$ 20,00. Os alunos que desejarem adquiri-los poderão levar dinheiro para as compras. Abaixo, os                 

artesanatos com os respectivos valores para que possam orientar seus filhos sobre as compras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Ressaltamos que, diante das orientações supracitadas, cada aluno será responsável por seus pertences pessoais,               

inclusive telefones celulares e dinheiro para as compras. 

Esta atividade será confirmada mediante a participação de, no mínimo, 75% dos alunos. Aguardaremos até o dia 02 de                    

setembro a confirmação e Ficha Médica devidamente preenchidas e assinadas pelo responsável.  

Estamos à disposição para esclarecer eventuais dúvidas. 

Atenciosamente, 

Profa. Fabiene Cortijo Ramos 

Coordenadora Pedagógica 

 

Prof. José Admir Formigoni Moreli 

Diretor Pedagógico   

http://www.riobranco.org.br/pdf/autorizacao_ficha-medica_aldeia-nakana.pdf

