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AULA DE CAMPO – PICO DO JARAGUÁ 
Ens. Médio e Ens. Fund. II 
Grupo do Evento Cultural: Resgate da Cultura Indígena Através do Turismo  
 

Sr. Pais e/ou Responsáveis,  

     
Faremos uma aula de campo no Parque Estadual do Jaraguá, que é uma área de preservação ambiental. O Parque Estadual do 
Jaraguá foi criado em 1961 em torno do Pico do Jaraguá, o ponto mais alto do Município de São Paulo, elevando-se a uma 
altitude de 1135 metros na Serra da Cantareira.  
É um parque remanescente de Mata Atlântica, onde podemos encontrar a Casa de Afonso Sardinha, que hoje é tombada pelo 
patrimônio histórico. Ao lado da casa, podemos encontrar também o local onde os escravos lavavam o ouro encontrado no 
subsolo da região. Há três trilhas, por onde pode-se percorrer e realizar um ótimo estudo de meio nos campos da biologia, 
geografia, história e urbanismo. Na região, também encontra-se uma aldeia de índios guaranis: A aldeia Tekoa Pyau Jaraguá. 
Os estudantes terão uma grande oportunidade de visualizar, na prática, o conteúdo que é trabalhado em sala de aula. 
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  
Data - 27/06/2017  
Saída do Colégio - 7h      Retorno Previsto - 14h30 
Local: Parque Estadual do Jaraguá 
Investimento: R$ 83,00 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 – PARQUE ESTADUAL DO JARAGUÁ 

 

Autorizo o(a) estudante _________________________________________________________________________________ da série _______________ 

participar da Aula de Campo no Parque Estadual do Jaraguá, dia 27/06/2017. 

________________________________________________________ 

Ass. do Responsável 

08/06/2017 
Circular 142/2017 


