Prezados Pais e Responsáveis,
Para ampliar e aprofundar o conhecimento dos nossos alunos, dia 02 de
outubro de 2018, realizaremos uma saída pedagógica para Santos + São Vicente e
Vila Histórica Bolsa do Café + Aquário com os 9os anos do Ensino Fundamental
Anos Finais.
Santos - São Vicente com os 9os anos do Ensino Fundamental Anos Finais.
Santos é um município portuário sede da Região Metropolitana da Baixada
Santista, localizado no litoral do estado de São Paulo, no Brasil. Abriga o maior
porto da América Latina, o qual é o principal responsável pela dinâmica econômica
da cidade ao lado do turismo, da pesca e do comércio. Santos possui uma
economia crescente. A cidade é a 17ª mais rica do país.
Durante um bom tempo, sua economia centrou-se na comercialização do
café (que também era a principal fonte de riqueza do país), abrigando a Bolsa
Oficial do Café inaugurada em 1922.
Maior cidade do litoral paulista,
O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento de 2000 posicionou
a cidade de Santos em sexto lugar na lista dos municípios brasileiros por índice de
desenvolvimento humano e em terceiro lugar na lista dos municípios de São Paulo
por índice de desenvolvimento humano.
Santos é uma das cidades mais antigas do país e de grande valor histórico.
São Vicente é um município da Microrregião de Santos com área é de 148
km².
Foi a primeira vila fundada pelos portugueses na América, em 1532. Nesse
mesmo ano, a 22 de agosto, ocorreu a primeira eleição da América, onde foram
escolhidos os primeiros oficiais da Câmara, atualmente equivalente ao cargo de
vereador.
Hoje, a cidade, situada na metade ocidental da Ilha de São Vicente, que
compartilha com Santos.
Um dos principais estudos do meio a serem realizados, pois é aqui que os
alunos realmente têm contato com o passado, estando cara-a-cara com o local
aonde o Brasil começou e os recursos que foram utilizados para que se tornasse um
país grande como o nosso, hoje.
Locais a serem Visitados e ou Explanados.
● Porto de Santos / Valongo / Beira Mar / Casa do Café.
● Bolsa do Café / Alemoa / Serra do Mar / Rodovias.
● Igreja do Embaré / Jardim de Santos.
● Praça das Bandeiras / Solo.
● Construção (Prédio) / Topografia.
● Biquinha / Casa de Martin Afonso de Souza.
● Parque Upupiara / Ponte Pênsil.
● Centro Histórico / Aquário.

Saída: 07h - Chegada prevista ao Colégio: 18h
Valor: R$ 150,00 (2x cheque cada R$ 75,00 - 05/09 e 01/10) ou 1x dinheiro
R$ 150,00 até 20/09, 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 9º ano ___ ,
autorizo a participação na saída pedagógica: Santos + São Vicente e Vila Histórica
Bolsa do Café + Aquário, no dia 02 de outubro de 2018 (terça-feira).

Assinatura do responsável
_____________________________

