
 
Comunicado 091/2018  

Estudo do Meio - Fazenda Ibicaba 
Ensino Fundamental I 

Campinas, 02 de agosto de 2018 

 

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 Ibicaba, situada no município de                
Cordeirópolis (SP). A Fazenda Ibicaba é um ícone na história da imigração no Brasil e conserva um                 
importante conjunto arquitetônico representativo do ciclo do café. 

Durante as atividades planejadas, os alunos entrarão num túnel do tempo de volta ao século XIX e                 
participarão de dinâmicas que provocarão a descoberta, a investigação e a vivência do modo de vida da                 
época em questão. Enquanto visitam os espaços com ajuda de dicas, mapas e planilhas (material               
preparado pelos educadores da Ivian), eles esquecem da realidade e se transportam ao tempo              
estudado. Com o auxílio de personagens da história, representados por atores profissionais, as             
atividades serão desenvolvidas nos seguintes pontos históricos da fazenda: 

Casa-grande: depois de conhecer as acomodações decoradas ao estilo de sua fundação, o “Barão”              
recebe os estudantes na sala de jantar e explica a substituição dos negros africanos pelos imigrantes                
europeus e o sistema de parceria. 
 

Senzala: reproduz o ambiente inalterado, com a presença de um “escravo” que está sendo castigado               
porque o irmão está foragido. Lá os alunos ouvem um pouco da história e do sofrimento do povo dele. 
 

Torre do relógio / mirante: o “capataz” explica sua função dentro da fazenda para que os imigrantes                 
não fujam, já que têm dívidas com o Barão. Fala também sobre sua relação com o capitão do mato,                   
quando a fazenda ainda tinha escravos. Os alunos sobem nessa construção e têm a visão da plantação,                 
do terreiro etc. 
 

Museu do café: o “imigrante italiano” conta como são tratados, suas acomodações, porque resolveram              
viajar para o Brasil, como é usada a fábrica do café etc. 
 

Outros locais abertos à visitação: capela, casa dos imigrantes, tulha, terreiro, celeiro, aquedutos             
construídos pelos escravos, mercearia, “banco”, maquinário de manufatura do café e mata nativa. 
 

Os alunos também participarão de outras duas atividades: uma sobre reciclagem e outra baseada nas               
obras do artista  Vick Muniz. 

O estudo será realizado com a assessoria da empresa “Ivian Expedições Educacionais”. Por isso, além               
das professoras e da Orientadora Educacional os alunos serão acompanhados por monitores e             
educadores da empresa.  

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. 

Data: 26 de setembro de 2018 (quarta-feira) 
Horário: das 7h30 às 18h (período integral)                             Apresentação para saída: 7h  
Custo da atividade: R$255,00 (duzentos e cinquenta e cinco 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 no cartão de crédito.  

A empresa Ivian estará no colégio para o recebimento nos dias 15/08/18 e 04/09/18 das 07h30 às 
8h30  e das 12h às 13h30 -  no pátio da cantina.  

 



 
 

 

Sabemos que há a preocupação de algumas famílias com as possíveis doenças transmitidas pelo              
carrapato estrela ou carrapato do cavalo (também conhecido como micuim ou vermelhinho), já que a               
Fazenda Ibicaba é um local com bastante vegetação, pastos e matas, além de ter, em suas imediações,                 
animais, aves etc. Por isso, contatamos a Vigilância Epidemiológica da cidade de Cordeirópolis e fomos               
informados que, até a presente data, não há notificações de casos suspeitos e nem de casos positivos                 
para Febre Maculosa. 

Por se tratar de área de mata (zona rural), é considerada, pelo Ministério da Saúde, como zona de risco                   
para Febre Amarela. Portanto, é indicado que as pessoas que frequentam esses locais sejam vacinadas               
contra a Febre Amarela. 
 
Recomendamos alguns cuidados, como: 

● Usar calça comprida, com a parte inferior para dentro das meias; 
● Usar meias claras para facilitar a visualização do carrapato; 
● Usar repelente no corpo e aplicá-lo sobre as meias. 
● Tomar a vacina da febre amarela, caso não tenha sido vacinado (a). 

 

ORIENTAÇÕES GERAIS: 

 
1. 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. 

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

caso haja alteração até a data da viagem. 

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

4. 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. 

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

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

identificação. 

7. Não é necessário levar dinheiro. 

8. 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.             
Aguardamos até o dia 17 de setembro, a confirmação e Ficha Médica devidamente preenchida e               
assinada pelo responsável. Clique aqui para acessar a ficha médica. 

 
Estamos à disposição para esclarecer eventuais dúvidas. 

Atenciosamente, 

Profa. Fabiene Cortijo Ramos 
Coordenadora Pedagógica 
 

Prof. José Admir Formigoni Moreli 
Diretor Pedagógico  

http://www.riobranco.org.br/pdf/FICHA-MEDICA_Ibicaba2018.pdf

