
 
 

Comunicado 047/2018 
Estudo do meio – 1º ano EF I 

Campinas, 26 de abril de 2018 
 

 
Prezados Pais e Responsáveis, 
 
Os projetos interdisciplinares possibilitam ao aluno perceber o mundo que o rodeia. O estudo do meio                
propicia a concretização desse objetivo e busca tornar mais rica a relação entre os conteúdos de                
ensino e a vida. Tendo em vista a construção da escrita, o desenvolvimento da leitura e o trabalho                  
interdisciplinar, propomos, aos alunos do 1º ano, uma visita à CIDADE DO LIVRO e à MINI FAZENDA                 
PET ZOO, em São Paulo. Nossos objetivos com essas atividades são: 
 

● Oferecer às crianças a oportunidade de entrar em contato com o universo lúdico e mágico dos                
livros; 

● Incentivar e estimular a leitura; 
● Proporcionar momentos de socialização e de descontração; 
● Estimular a observação e o contato com diferentes animais; 
● Desfrutar de um ambiente saudável com o clima da fazenda e ter a oportunidade de conhecer                

de perto os animais do campo; 
● Fortalecer a importância da preservação ambiental e da responsabilidade com o meio            

ambiente. 
 
 

Turmas: 1º ano – manhã e tarde 
Data do estudo do meio: 17/05/18 (quinta-feira) 

Saída: 7h30 / Retorno: 19h00 
Concentração: às 7h00, no gramado em frente à sala de informática 

Custo da atividade: R$ 240,00  (duzentos e quarenta reais) 

 
 
Atenção: 
Esse estudo será realizado com a assessoria da empresa Ivian Expedições Educacionais. Os alunos              
serão acompanhados pelas professoras responsáveis, professoras auxiliares, coordenação e equipe          
de monitores da empresa.  
A empresa Ivian Expedições Educacionais" estará no Colégio para o recebimento nos dias: 
 

● dia 08/05 - das 7h00 às 8h00 e das 11h30 às 13h30  
● dia 09/05 - das 11h30 às 13h30 e das 17h30 às 18h30 
● Local: rua de asfalto, em frente à escadaria  

 
Os pagamentos poderão ser feitos das seguintes formas:  
 

● Dinheiro: à vista no ato da adesão; 
● Cheque: parcelado em duas vezes, com vencimentos em 12/05 e 12/06; 
● Cartões: débito ou crédito parcelado em até quatro vezes. 

 
O valor definido para o estudo inclui: transporte, seguro viagem, entradas na Cidade do Livro e Mini                 
Fazenda Pet Zoo, café da manhã, almoço e lanche da tarde.  

 
Refeições inclusas:  
Lanche na Cidade do Livro: pão de queijo, brioche com requeijão, tirinhas de frango, suco ou leite 
achocolatado, bolo Ana Maria e frutas. 
Almoço no Pet Zoo: arroz, feijão, carne moída, batata frita, salada, suco e brigadeiro de sobremesa. 
Lanche da tarde no Pet Zoo: cachorro quente, bolo de chocolate e suco. 
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Orientações:  
 

1. 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. 
 

2. Preencher todas as informações contidas na Ficha Médica. Solicitamos que seja atualizada            
caso haja alteração até a data da viagem. 

 
3. Os alunos deverão estar uniformizados, usando tênis e/ou um calçado confortável, boné,            

repelente e protetor solar. 

4. Levar uma mochila de costas (pequena) com uma troca de roupa do uniforme e um lanche                
para viagem. 

5. Orientamos que todos os pertences, inclusive mochilas, sejam marcados com o nome do             
aluno para facilitar a identificação em caso de perda ou extravio. 

6. Não é necessário levar dinheiro. 

7. Sabemos que há a preocupação de algumas famílias com as possíveis doenças transmitidas             
pelo mosquito Aedes aegypti, já que a Mini Fazenda Pet Zoo é um local com bastante                
vegetação. Por se tratar de área rural, é considerada, pelo Ministério da Saúde, como zona de                
risco para Febre Amarela. Portanto, é indicado que as pessoas que frequentam esses locais              
sejam vacinadas contra a Febre Amarela. 

 
8. A autorização anexa deverá ser entregue à professora do(a) seu(sua) filho(a) até o dia 07/05. 

9. Esta atividade será confirmada mediante a participação de, no mínimo, 75% dos alunos do 1º               
ano. 

 
Contamos com a participação de todos e colocamo-nos à disposição para outros esclarecimentos.  
 
Atenciosamente, 
 
Cláudia R. Veríssimo Moleiro 
Coordenadora Pedagógica 
 
Prof. José Admir Formigoni Moreli 
Diretor Pedagógico  
 
 
 


