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São Paulo, 7 de maio de 2019.
Ref. – Estudo do Meio – 6ºs anos
DESTINO: SALESÓPOLIS
DATA DA REALIZAÇÃO: 16/5/2019 (quinta-feira)
HORÁRIO DE SAÍDA DO COLÉGIO: 7h

RETORNO: 18h30 (PREVISÃO)

Objetivos da atividade:
Identificar a qualidade da água do rio Tietê e as paisagens do seu entorno, sistematizando as diferenças existentes
ao logo do seu trajeto desde a sua nascente até o rio em São Paulo. Reconhecer a importância da preservação do rio
Tietê, analisando a ocupação de sua várzea. Identificar o controle das enchentes por meio da criação das barragens,
verificando o papel de todos os envolvidos neste contexto. Verificar a relação existente entre o relevo e o percurso
do rio, caracterizando as paisagens de suas margens. Compreender a formação da cidade, relacionando a sua
importância ao período cafeeiro. Analisar as características e o modo de vida do período escravocrata, entre outros.
Roteiro:
 Observação do rio Tietê na Marginal
 Visita à Barragem Ponte Nova
 Almoço no restaurante Senzala




Visita ao Parque da Nascente
Usina Parque (Museu de Energia de Salesópolis)

Inclui: Transporte em ônibus executivo categoria turismo (com cinto de segurança, ar condicionado, janelas
lacradas, toalete, som, TV e DVD), almoço completo com bebida, guias e monitores especializados, guia de campo,
taxas e atividades.
• Inscrições: A inscrição deverá ser realizada no próprio colégio, até o dia 13/5/2019, pois é necessário tempo para
a organização do grupo, monitores e transporte.
• Valor: À vista R$ 235,00 com cheque pré-datado para o dia 13/5/2019.
• TODOS OS ESTUDANTES DEVERÃO PORTAR DOCUMENTO (RG) ORIGINAL

Atenciosamente,
Luciana Albuquerque
Camila D’Amico
Diretora Pedagógica
Coordenadora Pedagógica Seg. 3
---------------------------------------------------------------------------------------

AUTORIZAÇÃO
Autorizo meu (minha) filho(a) __________________________________________________, da turma __________,
RG nº ______________________, a participar do Estudo do Meio “Salesópolis”, no dia 16/5/2019.

Nome do responsável: ______________________________ Telefone para Contato: _______________________
Obs.: Entregar autorização até dia 13/5/19 (segunda-feira) – IMPRETERIVELMENTE.

__________________________________________________________________
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