Prezados Pais e Responsáveis,
Para ampliar e aprofundar o conhecimento dos nossos alunos, dia 17 de
setembro de 2018, realizaremos uma saída pedagógica para o Pico do Jaraguá Cantareira com os 7os anos do Ensino Fundamental Anos Finais.
O Pico do Jaraguá é o ponto mais alto da cidade de São Paulo, elevando-se
a uma altitude de 1.135 metros. Situa-se a oeste da serra da Cantareira. Nos seus
arredores foi criado o Parque Estadual do Jaraguá, para conservação da área.
As primeiras notícias que se tem do local é que nele estava estabelecido o
português Afonso Sardinha, bandeirante, caçador de índios, traficante, que
descobriu vestígios de ouro no ribeirão Itaí, no pico, por volta de 1580.
No entanto, como os índios dominavam a região, travaram-se numerosas
guerras contra os nativos da terra.
A mineração, portanto, só teve início dez anos depois. O ouro do Jaraguá foi
explorado até o esgotamento, no século XIX. Os garimpeiros deixaram visíveis
marcas de sulcos e escavações nas rochas do pico.
Em 1946, a Prefeitura de São Paulo transformou o pico do Jaraguá em ponto
turístico da cidade. Em 1961, foi criado o Parque Estadual do Jaraguá, onde os
visitantes podem conhecer as pias de lavagem manual do ouro ao lado das ruínas
do grande casarão do próprio Afonso Sardinha.
Saída: 07h - Chegada prevista ao Colégio: 13h
Valor: R$ 70,00 (cheque ou dinheiro) até 10/09, pagos diretamente na
coordenação do colégio com Natalia das 08h às 15h, juntamente com esta
autorização.
Levar Lanche e material para anotações.
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
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------AUTORIZAÇÃO
Eu, _____________________________________________ responsável pelo aluno
_________________________________________ RG:__________ do 7º ano ___ ,
autorizo a participação na saída pedagógica: Pico do Jaraguá - Cantareira, no dia
17 de setembro de 2018 (segunda-feira).
Assinatura do responsável
_____________________________

