Prezados Pais e Responsáveis,
Para ampliar e aprofundar o conhecimento dos nossos alunos, dia 31 de
outubro de 2019, realizaremos uma saída pedagógica para Paranapiacaba com os
alunos do 2o ano do Ensino Médio.
Paranapiacaba é uma das vilas mais importantes e mais ricas na história de
São Paulo. Através da linha férrea que corta a cidade, Paranapiacaba foi de
extrema importância para o crescimento econômico do Brasil. A Vila inglesa era
ponto de parada para funcionários da companhia São Paulo Railway, responsável
pelo transporte de carga do interior paulista até o porto de Santos. A Vila também
tem muitos contos e uma vasta história de portugueses e ingleses.
Roteiro
7h – Saída do Colégio Ser;
9h – Chegada em Paranapiacaba parte da manhã:
Caminhada sinalizando os pontos de interesse cultural na Parte Alta, entre eles sua
influência da arquitetura portuguesa e a Igreja Bom Jesus de Paranapiacaba;
Visita ao Museu Ferroviário (Museu Funicular), com visita a objetos de uso
ferroviário em um dos anexos de entrada do museu.
Visita ao Museu Castelinho edificação construída em 1897 para ser a residência do
engenheiro-chefe da ferrovia;
12h30 - Almoço incluso: Cinco tipos de saladas, carne branca, carne vermelha,
arroz, feijão, macarrão e um refrigerante;
Parte da tarde:
Caminhada sinalizando os pontos de interesse histórico e cultural na Vila Martin
Smith ( Vila Nova) entre eles o Pau da Missa e Vira Máquinas
Visita ao Clube Lyra Serrano, Centro de Arquitetura e Antigo Mercado
Visita ao Parque Natural Nascentes de Paranapiacaba.
Trilha;
Retorno ao colégio: 16h

Saída: 07h - Chegada prevista ao Colégio: 16h
Valor: R$ 200,00 (2x cheque cada R$ 100,00 - 07/10 e 21/10) ou 1x
dinheiro ou cheque R$ 200,00 até 21/10, pagos diretamente na coordenação do
colégio com Natalia das 08h às 15h, juntamente com autorização abaixo.
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 2º ano ___ ,
autorizo a participação na saída pedagógica: Paranapiacaba, no dia 31 de outubro
de 2019 (quinta-feira).
Assinatura do responsável
_____________________________
Telefone:______________________________

