Senhores Pais e responsáveis;
No dia 25 de junho de 2018, realizaremos uma saída pedagógica para o estudo
do meio com os 6os anos do Ensino Fundamental Anos Finais, um trabalho
interdisciplinar e enriquecedor já proporciona a vivência de conteúdos trabalhados em
sala de aula.
SABESP – ALTO COTIA

Localizada no município de Cotia, grande São Paulo.
A visita a Sabesp nos traz o mais perto da realidade de cada dia que passa, o “fim
d’água no planeta’ .
Aqui estudaremos sobre o controle d’água e sua necessidade na vida e cotidiano
de todos.
A Sabesp surgiu em 1973 com o objetivo de financiar investimentos nas
companhias estaduais de água e esgotos, com recursos do FGTS.
Na década de 80, a Sabesp realizou diversos investimentos dedicados à coleta e
tratamento de esgoto em todo o Estado. Em 1985, foi concluído o Programa de
Fluoretação na Grande São Paulo, o que beneficiou, à época, 13 milhões de
pessoas. Em 1992,assinou convênios para a despoluição do Rio Tietê e
recuperação da Represa de Guarapiranga.
Local a ser visitado:
01- Caminhada / Palestra / Conscientização
02- Rio / Poluição / Mata Atlântica
03- Véu d’água / Área de Lazer /Sistema de Limpeza
04- Decantação / Floculação
05- Piscinões / Caminhada
06- Caixa d’água (ver) / Adutora
07- Adicionamento de produtos químico
08- Sala de máquinas (ver ou entrar)
09- Área de manancial / Reserva florestal (ver)
10- Impacto do lixo História da Construção
O estudo será feito por 01 (um) monitor qualificado ao estudo do meio ambiente e
professores do Colégio.
Horário de Atividades: Manhã.
Saída: 07h.
Chegada ao Colégio: 12h15 – 12h30.

Valor: R$ 65,00 até 15/06.

Levar Lanche, material para anotações e repelente.

Em caso de dúvidas, por favor procurem a coordenação, ou enviem e-mail para
renata.vassoler@colegioser.com ou n
 atalia.queiroz@colegioser.com
Atenciosamente,
Equipe pedagógica

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AUTORIZAÇÃO
Eu, ___________________________________________ responsável pelo aluno
__________________________________________________ RG:_____________
do 6º ano ___ , autorizo a participação na saída pedagógica: Sabesp - Alto de
Cotia, no dia 25 de junho de 2018 (segunda-feira).

________________________________
Assinatura do responsável

