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AULA DE CAMPO – FAZENDA CAPIVARI 
3º, 4º e 5º anos - Ens. Fund. I 
 

Sr. Pais e/ou Responsáveis,  

     
Realizaremos uma aula de campo, na Fazenda Capivari que está localizada na região de Marsilac e Parelheiros. A fazenda é uma 
propriedade da SABESP e nela funciona o Centro de Defesa das Àguas do Rio Capivari com a estação elevatória do Rio Capivari, 
criada em 1973, onde através de uma barragem é feito o represamento da água do rio. Lá também funcionam as bombas 
responsáveis por transferir a água para que ela chegue até o Rio Embú Guaçu e Represa do Guarapiranga. Esse processo 
representa 1/3 (um terço) da água do Sistema Guarapiranga. 
Os estudantes farão uma trilha ecológica de aproximadamente 1,3 Km de percurso em meio à Mata Atlântica, esse trecho é 
demarcado no Plano de Manejo da APA Capivari. Durante o trajeto, abordaremos temas como a produção agrícola, proteção das 
áreas verdes, uso sustentável do solo, economia de água e proteção aos mananciais. Faremos uma travessia pela foz do Rio 
Capivari, que é o único rio não poluído na cidade de São Paulo. Finalizamos a trilha na fazenda agrícola do Japonês onde os 
estudantes participarão de uma gincana ecológica com o tema abordado. 
Durante todo o percurso e atividades, os estudantes são acompanhados por uma equipe de monitores da Agência Toca da Onça 
Ecoturismo, professores, auxiliares e coordenação do Certus. 
Essa iniciativa faz parte das ações desenvolvidas pelos professores para o Evento Cultural 2017 – Ano Internacional do Turismo 
Sustentável para o Desenvolvimento, da Unesco.  

SAIBA MAIS: 
Evento: Aula de campo com trilha ecológica 
Data - 28/06/2017 (NÃO HAVERÁ AULA PARA OS ESTUDANTES QUE NÃO ADERIREM) 
Saída do Colégio - 8h      Retorno Previsto - 16h 
Local: Centro de Defesa das Águas do Rio Capivari – Fazenda Capivari 
Investimento: R$ 97,00 à vista ou parcelado em 2x no cartão  
Está incluso: transporte, guias turísticos, monitores ambientais, carro de apoio para trilha, almoço completo com bebida e 
sobremesa. 
ADESÕES E PAGAMENTOS ATÉ O DIA 26/06 – IMPRETERIVELMENTE. 
 
AVISOS IMPORTANTES: 

 Para atividades de trilha, calças e tênis confortáveis e aderentes são obrigatórios;  
 Roupas leves são indispensáveis. Cada aluno deverá levar uma troca de roupa e calçado extra para a atividade de trilha 

e caminhada, pois faremos a travessia da foz do Rio Capivari, que neste trecho tem aproximadamente 40 cm de 
profundidade;  

 Repelente, protetor solar, água, boné e óculos de sol são recomendados;  
 Evite o uso de perfumes, cremes para pele ou cabelo com odor adocicado. Estes cosméticos não são recomendados, 

pois podem atrair insetos;  
 Para compras no trajeto e locais de parada recomenda-se levar dinheiro em espécie, pois muitos dos locais não 

aceitam cartões de débito ou crédito; 
 O Colégio não se responsabiliza por objetos pessoais do aluno, tais como: dinheiro, celulares, máquinas digitais e 

demais aparelhos eletrônicos; 
 O estudante poderá levar o lanche de sua preferência;  
 Quaisquer restrições médicas devem ser relatadas por escrito para avaliação de possibilidade ou não do aluno(a) 

participar da atividade, o mesmo se aplica a medicamentos; 
 O transporte de ida até à escola e retorno para casa é de responsabilidade dos pais; 
 Caso observemos riscos a integridade dos participantes ou a qualidade do evento, como mau tempo, pode ocorrer 

transferência de data ou cancelamento do evento;  
 Respeitar a data programada para envio de autorização e pagamento; 
 Cumprir os horários estabelecidos de saída e retorno para casa. 

 

AUTORIZAÇÃO – AULA DE CAMPO – FAZENDA CAPIVARI 

Autorizo o(a) estudante _________________________________________________________________________________ da série _______________ 

participar da Aula de Campo na Fazenda Capivari, dia 28/06/2017. 

________________________________________________________ 

Ass. do Responsável 

08/06/2017 
Circular 140/2017 


