
 
Comunicado 074/2018  

Estudo do Meio Barra Bonita e Salto 
Ensino Fundamental II - 6º ano 
Campinas, 07 de junho de 2018 

 

Prezados pais ou responsáveis, 

Como parte do projeto temático desenvolvido no 6º ano do Ensino Fundamental II, realizaremos um estudo do                 

meio às cidades de Salto e Barra Bonita com os seguintes objetivos: 

a) vivenciar a degradação e recuperação do Rio Tietê; 

b) comparar as condições de preservação do Rio Tietê em Salto e em Barra Bonita; 

c) reconhecer o funcionamento e a importância da eclusa para navegação fluvial; 

d) compreender a necessidade da preservação do meio ambiente. 

O estudo do meio será realizado com a assessoria da empresa Trilha Verde, além dos professores do Colégio.  

DATA DO ESTUDO DO MEIO: 09/08 - 5ª feira  –  6º ANO A,B,C e D  

CUSTO DA ATIVIDADE: R$ 258,00. A empresa Trilha Verde estará no Colégio para o recebimento nos dias 18,19                  

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

ser feitos das seguintes formas: 

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

● Cheque: à vista ou em até 2x 

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

 

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

agência da Trilha Verde até o dia 29 de Junho, mediante vagas disponíveis. Endereço: Rua Coronel Manoel de                  

Morais, 88 - Campinas - fone: (19) 3327-1689 ou pelo e-mail: contato@trilhaverde.com.br  

ROTEIRO: 

06h30: Concentração dos alunos no portão 2 (Transporte Escolar) 

07h: Saída do Colégio com monitores da Trilha Verde – no portão 2 (Transporte Escolar) 

● Chegada em Salto (visualização do relevo e do vale do Rio Tietê e Memorial) 

● Saída de Salto para Barra Bonita 

● Chegada em Barra Bonita (eclusa e navegação no Rio Tietê com almoço incluso) 

16h30: Retorno 

19h: Chegada ao Colégio - PREVISÃO 

Observações: 

1) O custo acima referido destina-se ao pagamento de transporte, almoço, ingressos, seguro viagem 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) Um socorrista do Corpo de Bombeiros acompanhará todo o roteiro da viagem. 

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

atualizada caso haja alteração até a data da viagem. 
9) Em virtude das condições climáticas o estudo poderá ser transferido de data. 
10) A confirmação do evento depende da adesão de 75% dos alunos.  

IMPORTANTE: Cada aluno deverá ser responsável por seus pertences, como câmeras fotográficas, telefones             

celulares ou qualquer outro objeto que levar na viagem. 

A autorização abaixo e o cadastro do aluno deverão ser entregues preenchidos e assinados 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        

6º ano _____ do Ensino Fundamental, a participar do estudo do meio em Barra Bonita e Salto que se realizará                    

no dia ____ de agosto de 2018, acompanhado (a) pelos professores do Colégio e monitores da 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 


