Senhores Pais;
No dia 12/04/2018 (quinta-feira), os terceiros anos do Ensino Médio, farão
sua primeira saída pedagógica do 1º semestre para a Fazenda Ibicaba.
Situada no município de Cordeirópolis, a Fazenda Ibicaba foi fundada em
1817 pelo Senador NICOLAU PEREIRA DE CAMPOS VERGUEIRO e foi sede da
primeira e uma das mais importantes colônias do Brasil. Foi a pioneira na
substituição de mão-de obra escrava pela de imigrantes europeus, principalmente
Suíços e Alemães, trinta anos depois de sua fundação. O Senador Vergueiro foi o
responsável pela vinda dos primeiros imigrantes da Europa, muito antes da abolição
da escravatura. Sua empresa "Vergueiro e Companhia" recrutava os imigrantes,
financiava a viagem e o imigrante tinha que quitar sua dívida trabalhando por, pelo
menos, quatro anos. A cada família cabia um número determinado de pés de café
que pudesse cultivar, colher e beneficiar, além de roças para o plantio de
mantimentos. O produto da venda do café era repartido entre colono e fazendeiro,
devendo prevalecer o mesmo princípio para sobras de mantimentos que o colono
viesse a vender. Esses contratos ficaram conhecidos como "Sistema de Parceria".
Cerca de mil pessoas entre portugueses, suíços e alemães viviam em Ibicaba, que
era quase independente, havendo até circulação interna de moeda própria. Durante
uma década, o modelo de colonização obteve sucesso e serviu de exemplo para
todo país.
Como a história da Fazenda Ibicaba costuma ser tema de vestibulares, tanto
da "Fuvest" como de outras Universidades, nossos alunos terão a oportunidade de
apreciar e aprofundar seus conhecimentos com os seguintes objetivos:
Recuperar aspectos importantes da história do Brasil no século XIX, tais
como a escravidão, o ciclo do café e a imigração européia.
ESCRAVIDÃO: a vida dos escravos nas fazendas, o processo de abolição
da escravatura, etc.
CICLO DO CAFÉ: importância econômica do processo de desenvolvimento
do país, reflexos sociais e políticos, ciclo de produção.
IMIGRAÇÃO EUROPEIA: identificar as causas, as épocas e os principais
povos que imigraram para o Brasil, e a vida dos colonos nas fazendas. Conhecer
uma Fazenda de café do século XIX e seu funcionamento. Conhecer a história da
Fazenda Ibicaba e seu papel nos processos da abolição da escravatura, da
imigração européia e na industrialização do país. Conhecer aspectos da arquitetura
do período.

Informações Importantes:
Turma:

3º anos - Ensino Médio

Local:

Fazenda Ibicaba - Rodovia Dr. Cássio de Freitas Levy Cordeirópolis - SP

Site do local:

www.fazendaibicaba.com.br

Data:

12/04/2018 (quinta-feira)

Horário de saída

7h (pontualmente)

Horário de retorno
(previsto)

19h30

Investimento:

R$ 170,00 ou 2x R$ 85,00
(ingresso+alimentação+transporte)

Formas de pagamento:

Dinheiro ou cheque para 06/03 e 06/04.

Para essa Saída Pedagógica, pedimos que todos alunos venham com a
camiseta do uniforme e estejam pontualmente às 6h40 no Colégio.
Informamos da necessidade de termos a adesão de no mínimo 42 alunos
para a Saída Pedagógica acontecer.
Pedimos a devolução da autorização abaixo e o pagamento do valor até o dia
12/03/2018 impreterivelmente, pois após essa data não será permitida a adesão.
Em caso de dúvidas, por favor procurem a coordenação, ou enviem e-mail para
renata.vassoler@colegioser.com ou natalia.queiroz@colegioser.com

Atenciosamente,
Equipe Pedagógica
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