
 
Comunicado 080/2019  

Estudo do Meio - Fazenda Nª Srª da Conceição - EF4 
Campinas, 10 de junho de 2019 

 

Prezados pais ou responsáveis, 

Tendo em vista o conteúdo de História desenvolvido no 4º ano sobre o engenho, as fazendas de café e                   
a vinda dos imigrantes, propomos um estudo do meio à Fazenda Nossa Senhora da Conceição,               
situada em Jundiaí (SP). O estudo será realizado com a assessoria da empresa “Ivian Expedições               
Educacionais”. Os alunos serão acompanhados pelas professoras da sala, Orientadora Educacional,           
monitores e educadores da empresa. 

A Fazenda Nossa Senhora da Conceição iniciou suas atividades em 1810 com o cultivo de               
cana-de-açúcar, o qual perdurou até 1850. A partir de então, iniciou-se o cultivo de café na propriedade,                 
que passou a contar com 108 escravos para serem utilizados como mão de obra. A fazenda pertenceu                 
a Francisco José da Conceição, o Barão de Serra Negra, que, no período áureo da cafeicultura, devido                 
sua notoriedade política e econômica, recebia, em suas propriedades, pessoas ilustres como o             
Imperador Dom Pedro II e sua esposa, a Imperatriz Dona Thereza Cristina e o Conde D ́Eu. A Fazenda                   
Nossa Senhora da Conceição foi visitada pela Princesa Isabel entre outras personalidades. Atualmente,             
a fazenda ainda pertence aos descendentes do Barão de Serra Negra e dedica-se ao turismo rural e                 
cultural, resgatando a rica e valorosa história do ciclo do café, da imigração e da escravidão, que são                  
contadas através de construções preservadas e de um acervo repleto de documentos e fotos da época. 

Durante o estudo, as atividades serão desenvolvidas nos pontos históricos da fazenda: museu do café,               
casa sede, senzala braçal, senzala doméstica, capela e colônia, além de conhecer todas as etapas do                
cultivo do café, desde a produção de mudas até a moagem dos grãos.  

Todo o roteiro será acompanhado por educadores especializados que abordarão cada ambiente de             
estudo com a participação e interação dos alunos. O fechamento das atividades será feito por um                
historiador que confrontará as respostas dos alunos e complementará com os conteúdos abordados em              
sala de aula. 

Data: 13 de setembro de 2019 (sexta-feira) 

Apresentação para saída: 7h                   Embarque: 7h15              Retorno: aproximadamente 18h 

Solicitamos o cumprimento do horário para não prejudicar o planejamento da viagem.  

Custo da atividade: R$270,00 (duzentos e setenta reais) 

Formas de pagamento: o valor poderá ser parcelado, com o último vencimento até 30 dias após a                 
data da viagem com cheque pré-datado ou  cartão de crédito. 

    Plantões de recebimento 
  A empresa Ivian estará no colégio para o recebimento nos dias: 

● 25/junho/19 e 08/agosto/19 das 11h30 às 13h30 - no pátio da cantina 

  Para o pagamento após os plantões, entrar em contato com a Ivian.  

  Endereço da Agência Ivian:  Rua Dr. Barbosa de Andrade, 602 - Guanabara Campinas – SP  

  Telefone de contato: (19) 3232-2881    Email: ivian@ivian.com.br 

 
 
 
 

 



 
 

O valor definido para o estudo inclui: 
 

- Equipe Ivian de monitores e educadores, uniformizados e equipados com rádio comunicador e             
kit de primeiros socorros;. 

- Transporte em ônibus executivo; 
- 3 refeições (café da manhã + almoço + lanche da tarde); 
- Socorrista do Corpo de Bombeiros que acompanhará todo o roteiro da viagem. 

 
ORIENTAÇÕES GERAIS: 

1. Os alunos deverão estar uniformizados – usar calça comprida, tênis, usar repelente no corpo e               

aplicá-lo sobre as meias. 

2.  Passar filtro solar e levar boné. 

3. Levar uma mochila pequena de costas com uma troca do uniforme e agasalho. 

4. Levar cantil ou garrafa d’água. 

5. Se desejar, levar lanche para consumo durante o trajeto. Atenção! Alimentos perecíveis devem ser              

evitados por causa da exposição ao calor. 

6. É indispensável que o aluno esteja em ótimas condições de saúde no dia do embarque. A família                 

é responsável por informar à escola sobre os cuidados necessários. 

7. Preencher todas as informações contidas na Ficha Médica. Solicitamos que seja atualizada            

caso haja alteração até a data da viagem. 

8. A Ficha Médica deverá ser assinada e entregue à professora da turma.  

9. Recomendamos não levar celular e/ou máquinas fotográficas, pois os registros fotográficos           

serão feitos pela equipe da Ivian e compartilhados com o colégio.  
10. Orientamos que todos os pertences sejam marcados com o nome do aluno para facilitar a               

identificação. 

11. Não é necessário levar dinheiro. 

12. Ressaltamos que, diante das orientações supracitadas, cada aluno será responsável por seus            

pertences pessoais, inclusive telefones celulares. 

Esta atividade será confirmada mediante a participação de, no mínimo, 75% dos alunos.             
Aguardaremos até o dia 13 de agosto a confirmação e Ficha Médica devidamente preenchidas e               
assinadas pelo responsável.  

 
Estamos à disposição para esclarecer eventuais dúvidas. 

Atenciosamente, 

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

https://www.riobranco.org.br/pdf/Ficha_medica_RB_Faz-NSConceicao.pdf
https://www.riobranco.org.br/pdf/Ficha_medica_RB_Faz-NSConceicao.pdf

