
                                                                                                                             Brasília, 10 de maio de 2022. 

 

Assunto: Viagem Pedagógica – Cidades Históricas – 2ª série 

Prezados alunos e responsáveis, 

  

            Nossa Proposta Pedagógica estimula e promove a formação integral dos nossos estudantes, 

inspirando-os a desenvolverem suas múltiplas potencialidades. Nesse sentido, acreditamos que o processo 

de aprendizagem deve ultrapassar as barreiras da sala de aula. Acreditamos, ainda, no conceito de 

aprendizagem significativa que está relacionada com os conhecimentos prévios e experiências vividas pelo 

aluno. Ela supõe uma modificação ou uma maneira de complementar nossos esquemas ou representações 

da realidade, conseguindo, dessa forma, uma aprendizagem mais profunda. Nossos projetos, bem como as 

saídas a campo e as nossas aulas diferenciadas, têm esse objetivo. 

 

            Assim, com o intuito de oferecer ao estudante mais uma oportunidade de exercer essa 

aprendizagem e vivenciar aulas de alguns componentes curriculares, na modalidade in loco, sempre 

visando à interdisciplinaridade, o Sigma, em parceria com o Instituto Bicho da Terra (empresa de turismo 

atuante no mercado há mais de 25 anos, especializada em turismo de grupos de pessoas, destacando-se no 

turismo pedagógico), oferecerá aos alunos da 2ª série do Ensino Médio – uma viagem onde toda a 

programação é pensada de acordo com os conteúdos ministrados em sala de aula. 

 Viagem Cidades Históricas – Data: 15 a 19  de junho. Essa viagem trabalha principalmente com os 

componentes curriculares de Geografia, História, Literatura e Arte. As atividades são planejadas para 

que os estudantes possam: 

. Reviver o Brasil colonial com destaque para o ciclo do ouro e o período escravocrata; 

. Analisar os aspectos fisiográficos da região dos Mares de Morros; 

. Visitar os monumentos históricos que retratam a Inconfidência Mineira; 

. Observar e analisar os aspectos arquitetônicos das cidades de Ouro Preto, Mariana e Congonhas; 

. Estudar parte da obra do mestre Ataíde, Aleijadinho e demais expoentes da estética barroca e 

rococó; 

.Visitar e interagir com as obras do museu de Inhotim; 

. Visitar os monumentos históricos para a efetiva análise e apreciação dos valores estéticos e culturais 

com destaque aos estilos Barroco e Rococó. 

. Os estudantes terão a oportunidade de estudar, analisar e construir a fruição entre obras e 

observador, tendo em vista as obras que compõem os objetos da avaliação do PAS 2ª etapa. 

  Aproveitamos para convidá-los a participar de uma reunião explicativa sobre a viagem pedagógica 
que será realizada pelo instagram do Sigma, no dia 14 de maio, às 9h30.  
O objetivo dessa reunião é apresentar aos pais o projeto pedagógico da saída e esclarecer os detalhes 
descritos acima, que será coordenada pelos professores responsáveis e pelo representante da 
empresa de turismo Bicho da Terra. Será um prazer ter vocês conosco. 

    Em anexo, seguem informações da programação e investimento dessa divertida e interessante 
oportunidade de imersão no aprendizado que temos desenvolvido durante as aulas, vivenciadas na 



prática. Os estudantes interessados em participar devem se inscrever pelo formulário: https: 
https://bit.ly/Projeto_Cidades_Historicas, até o dia 18 de maio.  

 

Não perca tempo, VAGAS LIMITADAS !!!!   

                                          Atenciosamente, 

                                                                       Equipe Pedagógica do Ensino Médio 

https://bit.ly/Projeto_Cidades_Historicas

