Prezados Pais e Responsáveis,
Para ampliar e aprofundar o conhecimento dos nossos alunos, dia 19 de
outubro de 2018, realizaremos uma saída pedagógica para Salesópolis + Nascente
do Rio Tietê com os 8os anos do Ensino Fundamental Anos Finais.
Neste estudo de período integral, consolidaremos a importância deste
gigante e caudaloso rio Tietê. Todo o percurso dá-se às margens do rio Tietê, ou
próximo a ele.
O Município de Salesópolis, anteriormente denominado São José do
Paraitinga, surgiu durante o período colonial, no cruzamento de duas rotas
comerciais que ligavam São Paulo e Jacareí ao Litoral, situa-se no extremo leste da
Região Metropolitana, possui uma área de 427 Km2 sendo 98% de seu território
protegido pela Lei dos Mananciais. Conhecido como “Berço do Tietê”, é o último
reservatório de água próximo de São Paulo.
No momento do almoço também é contemplado estudo, já que o almoço é
feito no restaurante Senzala, local de importância histórica onde os escravos
pernoitavam durante a época do tráfico da rota do Sal.
Temas abordados durante o Estudo do Meio:
Histórico e a importância do Rio Tietê.
● Problemas atuais do Rio Tietê
● Mudanças no Rio Tietê ao longo do trajeto, pontuando a modificação
no seu leito nos trechos urbanos, rural e nascente.
● Extensão do rio e cidades que corta / Poluição das águas.
● Projetos direcionados a recuperação do Tietê como Projeto Pomar.
● Ciclo da água. / Salesópolis - categoria de Estância turística.
● Relevância da preservação das nascentes, rios e importância da água.
● Atividades econômicas desenvolvidas em Salesópolis e cidades do
roteiro.
● Características de Mata Atlântica / Serra do Mar / Cinturão verde.
● Silvicultura (eucalipto) / Conceitos de reflorestamento, mata ciliar,
assoreamento.
● Observação de solo e clima /
● Função de uma Barragem e observar a interferência humana em um
ambiente.
● Conscientização e sensibilização dos alunos para a relevância e a
conservação.
● Relógio do Sol: no início da rodovia Ayrton Senna. (ônibus)
● Trópico e a Serra: explanaremos sobre os seus trópicos e utilidades a
todos.
● Mogi das Cruzes: tour pela cidade e explicações sobre o local.
(ônibus)

● Visita Panorâmica à fazenda de legumes e vegetais, podendo fazer
compras .
● Biritiba Mirim: curiosidades sobre esta cidade./ Imigração
● Estação de tratamento de esgoto (ônibus) / Estação de tratamento de
água (ônibus)
● Nascente do rio Tietê. / Trilha na Mata Atlântica / Senzala: local de
almoço
● Barragem / Represamento da Água/ Construção.....
Saída: 07h - Chegada prevista ao Colégio: 17h30
Valor: R$ 170,00 (2x cheque cada R$ 85,00 - 05/09 e 05/10) ou 1x dinheiro
R$ 170,00 até 05/10, pagos diretamente na coordenação do colégio com
Natalia das 08h às 15h, juntamente com esta autorização.
Almoço incluso no valor.
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 8º ano ___ ,
autorizo a participação na saída pedagógica: Salesópolis + Nascente do Rio Tietê,
no dia 19 de outubro de 2018 (sexta-feira).
Assinatura do responsável
salesópolis _____________________________

