
 
Comunicado 030/2018  

Estudo do Meio Família Orgânica 
Ensino Fundamental II - 8º ano 

Campinas, 14 de março de 2018 
 

Prezados pais ou responsáveis, 

Para complementar o trabalho realizado nas disciplinas de Geografia e Ciências, os alunos do 8º ano realizarão                 

um estudo importante sobre a compreensão do universo rural e das práticas agrícolas sustentáveis, por meio do                 

projeto "Sustentabilidade e Uso Racional da Água", desenvolvido no Sítio “Nhande Kera Yvoty”, localizado na               

cidade de Piracaia - São Paulo, a aproximadamente 110 km de Campinas (acesso pelas rodovias D. Pedro I e Aldo                    

Bolini). 

Esse projeto permite um contato direto dos alunos com a natureza, comparando a vida no campo com a sua                   

própria vivência no cotidiano urbano e ampliando sua visão de "mundo". Estas vivências ecológicas serão               

supervisionadas pelos proprietários da área rural, que trocaram a cidade pelo campo no ano de 2006, e que                  

buscam conscientizar os alunos sobre práticas sustentáveis e sobre a necessidade de preservar os recursos               

naturais do planeta.A humanização acontece a partir da percepção do outro, das diferenças culturais e               

diferentes modos de vida que permeiam as inúmeras sociedades existentes.  

O que é a Família Orgânica? Ela surgiu do amadurecimento de ideias e vontades que o casal Pupin e Alejandra                    

mantinham nas suas vidas pessoais. Como tantos casais que partilham presente e futuro, idealizavam o               

momento no qual mudariam de vida: queriam morar no campo. A mudança de vida os levou à compreensão, na                   

prática, de numerosos processos que faziam parte das suas vidas ainda só no conhecimento teórico. Foram anos                 

de intenso crescimento e no meio desse caminho nasceu a Família Orgânica. No início, o trabalho era realizado                  

apenas entre amigos, que solicitavam produtos da fazenda para consumo familiar, e vizinhos parceiros que               

pediam orientação na produção agro-ecológica e tinham grande expectativa de venda e escoamento de suas               

produções. A concretização deste sonho acontece efetivamente em 2013 quando da aquisição e da mudança do                

casal para o Sítio “Nhande Kera Yvoty” (“nosso sonho florescido” em língua tupi-guarani). 

O Estudo do Meio será realizado dentro da propriedade rural e planejado em duas etapas alternadas de vivência                  

e orientado pelos proprietários e agricultores do sítio. O grupo será acompanhado pela empresa Trilha Verde,                

professores de colégio e membros da equipe pedagógica.  

DATAS DO ESTUDO DO MEIO: 
27/03 (3ª FEIRA) -  8º ano B 

28/03 (4ª FEIRA) - 8º ano C 

12/04 (5ª FEIRA) - 8º ano A e D 

CUSTO DA ATIVIDADE: R$ 142,00. A empresa Trilha Verde estará no Colégio para o recebimento nos dias 19 e                   

20 de março, das 11h30 às 13h30 no pátio em frente ao corredor do Fundamental II. Os pagamentos poderão                   

ser feitos das seguintes formas (Outras possibilidades, verificar diretamente com a empresa): 

● Em dinheiro: à vista, no ato da adesão. 

● Cartão de Crédito:  à vista ou em até 3X  

● Cheque: em até 2X no cheque. 

 

Informamos que, após as datas mencionadas acima, a adesão ao estudo do meio só poderá ser feita na própria                   

agência da Trilha Verde, até um dia antes do embarque. Endereço: Rua Coronel Manoel de Moraes, 88 -                  

Campinas - fone: (19) 3327-1689 ou pelo e-mail: contato@trilhaverde.com.br 

 



 

ROTEIRO: 

06h30 - Concentração Portaria 2 

07h00 - Saída do Colégio com Equipe Trilha Verde 

Atividades no local - Circuitos 

Lanche da manhã (incluso) 

13h30 - Previsão de chegada ao Colégio 

Circuito 1 

● Reconhecimento da propriedade 

● Técnicas da produção de alimento orgânico      

sem aplicação de agrotóxicos.  

● Horta orgânica associada ao pomar, criação      

de animais, peixes e reflorestamento. 

● Culturas rotativas e integradas.  

● Tratamento e proteção do solo, forração      

orgânica, controle umidade do solo. 

● Controle de pragas. 

● Apiário. 

● Produção de ovos e ervas medicinais. 

 

Circuito 2 
● Técnicas de controle de erosão. 
● Tratamento biológico do esgoto doméstico. 
● Respeito à topografia natural e fertilização do solo. 
● Estufa de mudas e minhocário. 
● Recomposição da mata ciliar e reflorestamento      

planejado. 
● Insumos naturais e aproveitamento dos rejeitos      

evitando descarte. 
● Manejos e rotatividade de pastos e galinheiros.  
● Ciclo e percurso da Água, preservação de mananciais        

e conhecer a nascente de água que abastece a         
propriedade.  

● Reconhecimento das interações ecológicas. 

 

OBSERVAÇÕES: 

1) O custo acima referido destina-se ao pagamento de transporte, lanche da manhã, seguro viagem,              

atividades desenvolvidas e monitores e educadores especializados. 

2) Os alunos deverão estar uniformizados – usar calça comprida, tênis,  filtro solar e boné. 

3) Levar material para anotações. 

4) Se desejar, levar lanche para consumo durante o trajeto. Atenção! Alimentos perecíveis devem ser              

evitados por causa da exposição ao calor.  

5) Levar cantil ou garrafa d’água.  

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

responsável por  informar a escola sobre os cuidados necessários. 

7) Todas as informações contidas na Ficha Médica devem ser preenchidas. Solicitamos que a ficha seja               

atualizada caso haja alteração até a data da viagem. 

8) Um socorrista do Corpo de Bombeiros acompanhará todo o roteiro da viagem. 

IMPORTANTE: Cada aluno é responsável por seus pertences, como câmeras fotográficas, telefones celulares, ou              

qualquer outro objeto que levar na viagem. 

A autorização abaixo deverá ser entregue preenchida e assinada pelos responsáveis, para o representante da               

empresa, nos dias de plantão. Contamos com a participação de todos! 

Atenciosamente, 

Prof. José Admir F. Moreli Prof.ª Cintia Capellato 

Diretor Pedagógico Coordenadora Pedagógica EFII  



 

 

AUTORIZAÇÃO 

Autorizo o (a) aluno (a) _____________________________________________, RG___________________, do 

8º ano _____ do Ensino Fundamental, a participar do estudo do meio em Piracaia, no Sítio  “Nhande Kera 

Yvoty”  que se realizará no dia ____  de __________ de 2018, acompanhado (a) pelos professores do Colégio e 

Equipe Trilha Verde. 

Opção de pagamento:  

 

(     ) à vista - em dinheiro (     ) cartão de crédito (     ) cheque  

 

Nome do responsável financeiro: 

Endereço: 

RG: CPF: 

Tel. Residencial: Tel. Celular: 

 

 

_________________________________________ 

Assinatura do responsável 


