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Estudo do Meio para Sala São Paulo e Aquário 

3º ano do Ensino Fundamental 
Campinas, 17 de abril  de 2019 

 

Prezados pais e responsáveis, 

Todos os roteiros e saídas com os alunos são pensados a partir do planejamento, contemplando               
temas de estudo de cada série, com o objetivo de transpor os conteúdos trabalhados em sala para                 
outros cenários e contextos. Tendo em vista o trabalho interdisciplinar, os conteúdos e temas              
desenvolvidos no 3º ano nas aulas de Música, Ciências e demais disciplinas, propomos um estudo               
do meio para Sala São Paulo e, na sequência, uma visita ao Aquário de São Paulo. A Sala São                   
Paulo está abrigada num imponente edifício da Estrada de Ferro Sorocabana, sede da Orquestra              
Sinfônica do Estado de São Paulo e uma das mais importantes casas de concertos e eventos do                 
país. Considerado uma referência em tratamento e exposição de animais, o Aquário de São Paulo               
é o maior aquário da América Latina. 

Abaixo o roteiro com informações detalhadas: 

PROJETO DESCUBRA A ORQUESTRA NA SALA SÃO PAULO - Assistiremos ao Concerto            
Didático “Dominó Sinfônico”, sob a regência dos maestros André Bachur e Henrique Villas             
Boas. O concerto possui uma estrutura de espetáculo cênico e musical e apresenta um jogo               
temático com melodias ouvidas pela humanidade há 300 anos. Neste programa, serão            
apresentados fragmentos das obras de Fucik, Offenbach, Bizer, Listz, J. Strauss, Bach, Vivaldi,             
Schubert, Villa-Lobos, Beethoven entre outros. 
Nos concertos didáticos, os alunos têm a oportunidade de conhecer os instrumentos de orquestra              
e ouvir um repertório adequado para sua faixa etária.  
AQUÁRIO DE SÃO PAULO – Único aquário temático do Brasil, o complexo leva os visitantes a                
se sentirem imersos aos ambientes que apresentam aproximadamente 3 mil exemplares de cerca             
de 300 espécies de animais. As florestas brasileiras são retratadas no primeiro setor, dedicado à               
água doce, e onde são abordados temas como poluição dos rios e espécies ameaçadas de               
extinção. O oceanário é um verdadeiro mergulho no mundo marinho. Com mais de 1 milhão de                
litros de água, neste setor os alunos embarcam em um submarino naufragado, cercado de              
tubarões e raias. O mangue, o costão e a rica variedade de formas e cores das espécies dos                  
oceanos também encantam os visitantes. Por fim, o Setor Mamíferos, um fascinante passeio em              
meio à selva amazônica. Visores gigantes apresentam o Tapajós, um filhote de peixe-boi que              
pode ser apreciado também por uma visão privilegiada por meio de uma passarela por cima do                
recinto. Macacos, tucanos, lontras e tamanduás complementam essa visita.  

Os alunos serão acompanhados pela equipe de monitores da Universo Lúdico, além das             
professoras das turmas do EF-3M e EF-3T e da orientadora educacional Sandra Dedeschi. O              
valor definido para o estudo inclui: 

- Desenvolvimento das atividades conforme descrição acima; 
- Monitoria e educadores de acompanhamento da Universo Lúdico, uniformizados,         

equipados com rádio comunicador e kit de primeiros socorros; 
- Ingressos e agendamentos; 
- Transporte em ônibus luxo (ar, tv, dvd, som, wc e frigobar); 
- Refeição: almoço no Aquário em sistema self service à vontade, fruta de sobremesa e              

suco; 
- Socorrista do Corpo de Bombeiros que acompanhará todo o roteiro da viagem. 

 
 



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. No dia do plantão de recebimento, trazer a Ficha Médica devidamente preenchida, pois             
o pagamento só poderá ser feito mediante a entrega desta ao responsável da agência              
Universo Lúdico. 

4. Recomendamos levar lanche reforçado para viagem (ida e volta). 
5. Os alunos deverão estar uniformizados, usando tênis e/ou um calçado confortável e levar             

uma mochila pequena de costas com uma troca do uniforme e agasalho. 
6. Recomendamos não levar celular e/ou máquinas fotográficas, pois os registros fotográficos           

serão feitos pela equipe da Universo Lúdico e compartilhados com o colégio. 
7. Orientamos que todos os pertences sejam marcados com o nome do aluno para facilitar              

a identificação. 
8. Não é necessário levar dinheiro. 
9. Ressaltamos que, diante das orientações supracitadas, cada aluno será responsável por           

seus pertences pessoais, inclusive telefones celulares. 

Data: 24 de maio de 2019 (sexta-feira)  

Apresentação para saída: 07h (no pátio do EFI)                           Embarque e saída: 07h15 

Início do Concerto: 10h40 - os alunos deverão estar presentes às 9h40, ou seja, com uma                
hora de antecedência do início do Concerto Didático. Solicitamos o cumprimento do horário             
de embarque para não prejudicar o planejamento do roteiro.  

Retorno: entre 18h e 18h30 

Custo da atividade: R$204,00 (duzentos e quatro reais) 

Formas de pagamento: O pagamento poderá ser parcelado no cartão de crédito ou pago à               
vista através de cartão de débito. O pagamento será efetivado mediante a entrega da Ficha               
Médica devidamente preenchida ao responsável da agência Universo Lúdico. 

Plantão: A empresa Universo Lúdico estará no colégio para o recebimento nos dias 24/04 e               
07/05 - das 11h30 às 13h30 e das 18h às 19h30 -  no pátio da cantina. 

Contato da Universo Lúdico - Rua Frei Manoel da Ressurreição, 1518 - Guanabara Campinas – SP                
(19) 3288-0828  
 Email: comercial@universoludico.com.br  

Estamos à disposição para esclarecer eventuais dúvidas. 

Atenciosamente, 

Profa. Fabiene Cortijo Ramos   
Coordenadora Pedagógica 
 
Prof. José Admir Formigoni Moreli 
Diretor Pedagógico  


