
 
 
 

Comunicado 040/2019 
Proposta Estudo do Meio – Ubatuba 

2º ano do EM 
Campinas, 15 de março de 2019 

 
Prezados Pais e Responsáveis 
 
Como aprofundamento nas diversas áreas de conhecimento, propomos aos alunos do 2º ano um              
Estudo do Meio interdisciplinar para regiões relevantes em termos históricos, econômicos, sociais            
e ambientais: Ubatuba e Paraty. 

Em Ubatuba, região considerada paraíso ecológico do litoral norte paulista, os nossos estudantes             
poderão comparar os diferentes biomas, identificar as principais espécies e conhecer as            
adaptações morfológicas e fisiológicas da diversidade biológica, num estudo interdisciplinar,          
abordando os aspectos físicos, químicos e geográficos da região. Ao visitar comunidades locais e              
áreas de preservação ambiental, além de projetos ecológicos desenvolvidos no local, terão uma             
grande bagagem para reflexão sobre a ocupação humana e a importância da conservação da              
biodiversidade.  

Diversos pontos de visita na região de Ubatuba permitem ainda discussão e reflexão histórica,              
como as vilas caiçaras, comunidade remanescente quilombola e as ruínas da colônia penal da Ilha               
Anchieta. 

Em Paraty, os alunos terão oportunidade de visitar uma das mais belas arquiteturas típicas do               
Brasil Colonial, vivenciando a história na sede do mais importante porto exportador de ouro nesse               
período. Ali, serão realizados estudos sobre as implicações econômicas e sociais das atividades             
desenvolvidas ao longo da história na região.  

É um estudo de fundamental importância para a formação do aluno, uma vez que tem como                
objetivo possibilitar descobertas e, assim, construir de forma significativa os conhecimentos nas            
diversas áreas.  

As visitas darão subsídios para uma reflexão real sobre as responsabilidades individuais/coletivas            
em relação ao ambiente natural e às construções humanas. Em contato com comunidades locais,              
os alunos conhecerão outros padrões de vida, abrindo espaço para reflexão sobre seus próprios              
hábitos e respeito à diversidade cultural. 

Com a coleta organizada de dados, anotações relevantes de informações, posterior análise e             
publicação dos resultados, os alunos têm a oportunidade da prática científica, um instrumento             
significativo no prosseguimento dos estudos em nível universitário. Ao desenvolver a elaboração            
da apresentação final dos resultados, os alunos também terão a experiência da prática com              
diversos recursos audiovisuais. Além disso, é uma excelente oportunidade para valorizar a            
coletividade, visando sempre o bem comum, estimulando a responsabilidade, o diálogo, o            
respeito, a cooperação e o envolvimento de todos aqueles que participam desse projeto,             
proporcionando, enfim, uma vivência de distintos temas interdisciplinares, bem como a percepção            
de diversos campos de atuação profissional – no âmbito da vida pública, da imprensa, da               
arquitetura, do urbanismo e das formas de expressão artística em geral. 

 
 
 

 

 



 

 

 
CONDIÇÃO 
 
O estudo só será realizado com confirmação de no mínimo 45 alunos.  
 
Plantão de recebimento acontecerá nos dias 25 e 26 de Março de 2019 das 11h30 às 13h30. 
 
Aguardamos os senhores pais e responsáveis para mais esclarecimentos no dia 19/03/2019            
às 19h30 na Biblioteca do Colégio. 
 
Atenciosamente, 
 
Equipe Pedagógica 

 
 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
Autorização 

 

Autorizo o (a) aluno (a) ___________________________________________, do 2º ano ____ do           

Ensino Médio, RG _________________ a participar da viagem de Estudo do Meio para Ubatuba              

nos dias 13/08, 14/08, 15/08 e 16/08 de 2019, em companhia de professores do Colégio e                

monitores da agência Trilha Verde. 

RG do responsável: ___________________________________ 

Telefone residencial: ________________________ Celular: _____________________ 

 

Campinas, ____/____/2019. 

 

________________________________________________ 

Assinatura do responsável  

 


