
 
 

SENHORES  PAIS     
 
  

 
Realizaremos, nos dias 13, 14 e 15 de maio, com os alunos do 6º e 7º anos, uma excursão cultural -  

estudo do meio – envolvendo as disciplinas de Ciências, Geografia e História. 

O Projeto Cidadão Planetário destina-se ao estudo do saneamento básico no período atual e 

colonial, preservação e devastação da Mata Atlântica na cidade de Paraty.  

Os alunos serão assistidos pelos professores e monitores da empresa Via Leões, Lazer e Educação. 

 

Objetivos: 

 Conhecer os aspectos sociais, econômicos, históricos e culturais da região.  

 Refletir sobre a importância do saneamento básico de Paraty e os agravos, na falta do 

mesmo, para sua população. 

 Confrontar os conhecimentos adquiridos no período atual com o período colonial. 

 Compreender alguns aspectos naturais da região como clima, vegetação e relevo. 

 Analisar os grupos sociais, especialmente os caiçaras e quilombolas. 

 Observar o estilo arquitetônico dos prédios pertencentes ao período colonial e imperial. 

 Comparar o material de construção utilizado pelos ingleses com o usado pelos brasileiros, 

neste período.  

 Analisar a região e entender a importância da cobertura vegetal para a manutenção da 

quantidade e qualidade da água das nascentes. 

Roteiro: 

 

1º dia 

- Saída de São Paulo, às 7h30. 

- Durante o trajeto até Paraty realizaremos um estudo sobre o Vale do Paraíba, a importância da 

região para São Paulo e a sua topografia. 

- Em Ubatuba visualizaremos o Núcleo Piçinguaba, que pertence ao Parque Estadual da Serra do 

Mar. Realizaremos um estudo sobre a importância do mesmo para a preservação do que ainda 

resta da Mata Atlântica e de outros ecossistemas litorâneos. 

- Almoço no Restaurante Gauchão, em Ubatuba. 

- Visita à Fazenda de Mariscos, em Ubatuba – entrevista com o Sr. Higino 

-  (estudaremos o processo de cultivo dos mariscos e como as mudanças no clima atingem os pescadores). 

- Check-in no Imperatriz Praia Hotel . 

-  Rodízio de Pizza na Cidade. 

- Atividades de lazer. 

 

2º dia: 

- Café da manhã no hotel. 

- Trilha no Caminho do Ouro. 

- Visita ao Alambique Engenho D´Ouro. 

- Almoço na cidade. 

- City – tour em Paraty. 

- Durante o nosso trajeto pelas ruas de Paraty, os alunos estudarão: 

- A presença da Maçonaria na cidade. 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

 

Eu, _____________________________________________________ responsável pelo(a) aluno(a) 

____________________________________________ do _____ ano  ____ do Ensino Fundamental, 

autorizo-o(a) a participar do “Projeto Cidadão Planetário“. 

 

___ / ___ / 2016                                                                              _______________________ 

                                                                                                        Assinatura do responsável   

Março/2016 

A U T O R I Z A Ç Ã O 



- A importância do Porto de Paraty no período colonial, quando era utilizado para enviar o ouro 

que chegava de Minas pela Estrada do Ouro  para o Rio de Janeiro . 

- A História da Cidade (dos períodos áureos até o declínio no século XX e o ressurgimento como 

cidade turística que, além da beleza do seu casario preservado e da natureza, acolhe eventos 

culturais importantes).  

- Retorno ao hotel. 

- Jantar no restaurante, na praia. 

 

3º dia: 

- Café da manhã. 

- Atividades de lazer no hotel e na praia. 

- Check – out.  

- Almoço no restaurante da praia. 

- Retorno para São Paulo 

- Chegada no colégio, prevista para as 19h. 

 

O passeio inclui: 

 Transporte em ônibus de turismo, 46 lugares, com toillete, som, vídeo e frigobar com água e 

copos descartáveis. 

 Hospedagem no hotel Imperatriz Paraty Hotel 

www.imperatrizparatyhotel.com/gallery.htm 

 Alimentação: três refeições por dia com sobremesa e refrigerante inclusos. 

 1 monitor da Via Leões Lazer e Educação para cada 20 alunos. 

 1 coordenador da Via Leões. 

 Ingressos: Trilha do Ouro e Contribuição para a Maricultura. 

 Os alunos serão acompanhados por duas professoras do colégio. 

 

Custo por aluno: 

 R$ 980,00 ou 5X R$ 196,00 – cheques pré-datados para 30/03, 30/04, 30/05, 30/06 e 30/07. 

 O pagamento deverá ser feito até 08/04/2015 – para a contratação do ônibus em tempo hábil. 

 

 

http://www.imperatrizparatyhotel.com/gallery.htm

