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AULA DE CAMPO – CASA ECOATIVA 
Ens. Médio e Ens. Fund. II TARDE 
Grupo do Evento Cultural: Ecoturismo na Mata Atlântica  
 

Sr. Pais e/ou Responsáveis,  

     
Realizaremos uma aula de campo, na Casa EcoAtiva que está localizada dentro da APA (Área de Proteção Ambiental) – Bororé-
Colônia na Ilha do Bororé. O local possui grande área de Mata Atlântica preservada e, entre os pontos turísticos, está a igreja de 
São Sebastião, construída em 1904 tombada como patrimônio histórico da cidade de São Paulo. 
O projeto foi criado por moradores do extremo sul de São Paulo com a finalidade de promover agroecologia, atividades culturais 
e desenvolver a comunidade por meio da preservação da biodiversidade local. 
Entre as atividades propostas para o dia, introduziremos o tema Permacultura sua história e conceitos. Haverá um circuito pelas 
tecnologias permaculturais da EcoAtiva: cisterna, bacia de evapotranspiração, banheiro seco, horta, agroflorestal, composteira e 
móveis de reuso de madeira. Os estudantes participarão ainda, de uma oficina para a construção de uma parede de Pau a Pique, 
que é a técnica de bioconstrução de parede com material natural, terra areia e cal. Além disso, abordaremos temas como o 
respeito ao meio ambiente e o uso consciente dos recursos naturais. 
Durante todo o percurso e atividades, os estudantes são acompanhados por uma equipe de monitores, 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 atividade de Permacultura 
Data - 23/06/2017  
Saída do Colégio - 8h      Retorno Previsto - 16h 
Local: Casa EcoAtiva que está localizada dentro da APA – Bororé-Colônia na Ilha do Bororé 
Investimento: R$ 100,00 à vista ou parcelado em 2x no cartão  
Está incluso: transporte, guias turísticos, monitores ambientais, oficina de Permacultura, almoço completo com bebida e 
sobremesa. 
ADESÕES E PAGAMENTOS ATÉ O DIA 21/06 – IMPRETERIVELMENTE. 
 
IMPORTANTE: 

 Roupas leves são indispensáveis;  
 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 – CASA ECOATIVA 

Autorizo o(a) estudante _________________________________________________________________________________ da série _______________ 

participar da Aula de Campo na Casa EcoAtiva, dia 23/06/2017. 

________________________________________________________ 

Ass. do Responsável 

08/06/2017 
Circular 141/2017 


