
 
Comunicado 035/2018 

                      Ribeirão das Pedras 
                    Ensino Fundamental II  

Campinas, 3 de abril de 2018 
 

Senhores pais e responsáveis, 

Todo ano, realizamos a visita ao Ribeirão das Pedras, como parte do projeto pedagógico do 6º                
ano, envolvendo as disciplinas de Ciências e Geografia. Iniciaremos o estudo no trecho localizado              
nas imediações do Colégio (área de reflorestamento de mata ciliar, que contou com participação              
do Colégio e entidades ambientalistas do Município); Em seguida, faremos o trecho do Colégio até               
a foz no Ribeirão Anhumas, próximo à Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), passando por               
diversas áreas do distrito de Barão Geraldo com diferentes formas de ocupação; Finalmente, após              
o lanche, seguiremos em direção à nascente, região próxima à caixa d’água (Sanasa) do              
Taquaral, até a rodovia D. Pedro I. 

Pretendemos atingir os seguintes objetivos: 

1. Observar a nascente do Ribeirão das Pedras e acompanhar seu curso; 
2. Comparar e observar a mata ciliar em diversos pontos; 
3. Caracterizar a água contaminada e a água poluída; 
4. Identificar a interferência humana na ocupação e as transformações ocorridas ao longo do             

curso do Ribeirão das Pedras. 

DATA DO ESTUDO DO MEIO 

24/4 - 3ª feira 
6º ano A  
(manhã) 

25/4 - 4ª feira 
6º ano C e D 

(tarde) 
 

27/4 - 6ª feira 
6º ano B 
(manhã)  

 

Roteiro: manhã /tarde  

● Redondo do Colégio (Concentração e início do diário de bordo) 
● Área de reflorestamento próximo ao Colégio 
● Parque Hermógenes Leitão Filho 
● Estrada da Rhodia 
● Áreas de alagamento do distrito de Barão Geraldo 
● Ribeirão Anhumas 
● Retorno ao Colégio (lanche) 
● Subida ao Parque das Universidades pela Unicamp 
● Caixa d’água Sanasa - Taquaral 
● Nascente 
● Parque Linear Shopping D. Pedro 
● Ponte das Hortas (mata ciliar - reflorestamento) 
● Retorno ao Colégio 

Observações Importantes:  

● O estudo do meio será realizado no período de aulas.  
● Os alunos deverão trazer o lanche normal que costumam comer no período de aulas. 

 



 
 
 

 

● Os alunos poderão levar câmera fotográfica e celular para registro da atividade, além de              
seu caderno de anotações.  

● Deverão trazer cantil ou garrafa de água, boné e protetor solar. 
● O aluno deverá estar uniformizado. 
● O estudo do meio será realizado na companhia de um socorrista do corpo de bombeiros,               

monitores do Colégio, professores e da Orientadora Educacional Eliane.  
● O estudo do meio poderá ser cancelado ou transferido para outra data em caso de               

condições climáticas desfavoráveis ou adesão insuficiente. 
 

CUSTO DA ATIVIDADE: R$ 25,00, referente ao transporte e acompanhamento de socorrista do             
corpo de bombeiros. O pagamento deve ser efetuado por meio de Boleto Bancário, enviado ao               
endereço do responsável financeiro, com vencimento dia 16 de abril. Caso o responsável             
financeiro não identifique o recebimento do boleto em seu endereço, ou através do DDA de sua                
c/c, terá que acessar o site do colégio para solicitar 2ª via.  

IMPORTANTE: Cada aluno deverá ser responsável por seus pertences de uso pessoal,            
inclusive por suas câmeras fotográficas, celulares e objetos que levarem na atividade. 

 
Contamos com a participação de todos. As autorizações abaixo deverão ser entregues            
preenchidas e assinadas pelos responsáveis, até o dia 16 de abril, para o monitor do seu                
período. 

Atenciosamente, 

Cintia Capellato 
Coordenadora Pedagógica EF II 

✄----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

AUTORIZAÇÃO 

Autorizo o (a) aluno (a) ___________________________________________________ do 6º ano         

_____ do Ensino Fundamental do Colégio Rio Branco Campinas a participar do estudo do meio na                

cidade de Campinas - Ribeirão das Pedras que se realizará no dia ____ de abril de 2018 em                  

companhia dos professores do Colégio, em horário de aula. 

Nome do Responsável:___________________________ RG. do Responsável      
________________ 

Campinas, de _______________ de 2018. 

_____________________________ 
Assinatura do Responsável  


