
 
Comunicado 076/2019  

Estudo do Meio São Paulo 
Ensino Fundamental II - 9º ano 
Campinas, 03 de junho de 2019 

 

Prezados pais ou responsáveis, 

Realizaremos uma visita a cidade de São Paulo, com os alunos do 9º ano, com o objetivo de conhecer locais                    

importantes de nossa história, que possam ilustrar acontecimentos relevantes e a preservação de nossa              

memória histórica e cultural. Desse modo, estão em nossa programação visitas a locais de relevância histórica,                

como:  

Memorial do Holocausto: Local de preservação da memória das vítimas do Holocausto. A exposição              

permanente inaugurada em 2017 ocupa o piso superior do Museu Judaico, localizado no Bairro do Bom Retiro,                 

local onde foi instalada a primeira Sinagoga de São Paulo. Com um acervo interativo e audiovisual, o memorial                  

remonta, através de fotos, vídeos, objetos da época e instalações, esse trágico episódio que vitimou milhões de                 

judeus na Europa, durante a Segunda Guerra Mundial. 

Estação da Luz: A estação de passageiros de São Paulo localiza-se no bairro da Luz e encontra-se em um espaço                    

de 7500 metros quadrados. Foi edificada entre os anos de 1895 e 1901 e hoje é parte integrante da Companhia                    

Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) e do Metrô de São Paulo, constituindo-se em um dos principais                

centros metro-ferroviário da cidade. 

A estação reflete o momento histórico em que foi construída, evidenciando o poder do café na trajetória de                  

expansão da cidade. Seu relógio foi, desde o início, um ponto de referência para que todos mantivessem seus                  

horários ajustados. 

A linha que atravessava a Estação da Luz ia de Santos, cidade litorânea paulista, a Jundiaí, localizada no interior                   

do Estado. Através dela, São Paulo recebia todos os produtos importados de que necessitava, tanto para o                 

consumo quanto para a produção, em uma era na qual a industrialização ainda não avançara o suficiente. Por                  

este tronco ainda transitam, hoje, as mais variadas linhas ferroviárias e metroviárias. 

Museu Afro: Localizado no Parque do Ibirapuera, é o primeiro do gênero no País e cobre um hiato de quase 400                     

anos de história. O local valoriza, divulga e preserva a cultura afro-brasileira que, desde meados do século XVI, é                   

peça-chave na construção da identidade nacional. A exposição contempla a perspectiva africana na formação do               

patrimônio, identidade e cultura brasileira, celebrando a Memória, História e a Arte Brasileira. A ideia é                

consagrar o museu como um centro de reflexão e documentação histórica. O espaço tem como proposta ser um                  

centro cultural, abrigando manifestações artísticas nas mais diversas linguagens - cinema, fotografia, música,             

dança e teatro. O estabelecimento também oferece cursos, palestras e workshops. 

Memorial da Resistência: O edifício que hoje abriga este memorial foi inaugurado em 1914 para abrigar os                 

escritórios da Companhia Estrada de Ferro Sorocabana, que ocupou o prédio até 1938. O Memorial da                

Resistência sediou o antigo Departamento Estadual de Ordem Política e Social do Estado de São Paulo –                 

Deops/SP, criado para preservar a memória do período de repressão, durante o período da ditatura militar. Os                 

trabalhos foram desenvolvidos pelo Fórum Permanente dos Ex-Presos e Perseguidos Políticos do Estado de São               

Paulo. O espaço tem um papel educativo e cultural por meio da problematização e atualização das informações                 

sobre a repressão no Brasil. 

 

 

 

 

 



 

DATA DO ESTUDO DO MEIO:  
07/08 - 4ª feira - 9M1/M2 

09/08 - 6ª feira - 9M3/9T1 

CUSTO DA ATIVIDADE: R$ 197,00. A empresa Trilha Verde estará no Colégio para o recebimento nos dias 10 e                   

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

ser feitos das seguintes formas (Outras possibilidades, verificar diretamente com a empresa): 

● 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                  

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

ROTEIRO: 

6h10: Concentração dos alunos no portão 2 (Transporte Escolar) 

6h30: Saída do Colégio com Equipe Trilha Verde – no portão 2 (Transporte Escolar) 

● Memorial do Holocausto 

● Estação e Parque da Luz 

● Almoço no Restaurante Itália Mia (Incluso) 

● Memorial da Resistência 

● Museu Afro Brasil 

Retorno 

18h30: Chegada ao Colégio - PREVISÃO 

 

Observações: 

1) O custo referido destina-se ao pagamento de transporte, almoço, ingressos, seguro viagem, socorrista,             

monitores e educadores especializados. 

2) Os alunos deverão estar uniformizados – usar calça comprida, tênis, passar repelente e filtro solar e                

levar 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. 

8) Todas as informações contidas na Ficha Médica devem ser preenchidas no ato de adesão. Solicitamos               

que a ficha seja atualizada caso haja alteração até a data da viagem. 

9) Se houver alterações climáticas significativas, 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 deverá ser entregue preenchida e assinada 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 ___________________, Data 

de Nascimento ______/______/______  do 9º ano _____ do Ensino Fundamental, a participar do estudo do 

meio em São Paulo que se realizará no dia ____  de agosto de 2019, acompanhado (a) pelos professores do 

Colégio e Equipe Trilha Verde. 

Opções de pagamento:  

 

(     ) à vista - em dinheiro (     ) cartão de crédito (     ) cheque 

 

Nome do responsável financeiro: 

Endereço: 

RG: CPF: 

Tel. Residencial: Tel. Celular: 

 

 

_________________________________________ 

Assinatura do responsável 

 

 

 

 

 


