COLÉGIO SÃO JOÃO GUALBERTO
Comunicado
nº 39/2017

PROJETO: A ESCOLA EM MOVIMENTO

“Saída Cultural”
Srs. pais e ou responsáveis dos (as) alunos (as) dos 2ºs aos 6ºs anos
Manhã e Tarde:
O Colégio São João Gualberto está promovendo aos alunos um Estudo de Meio,
no Zooparque Itatiba.
Com 500 mil m² de área verde e grande parte inserida em um fragmento de Mata
Atlântica, possuindo muitos recursos naturais, belas paisagens e trilhas, usados
para replicar os recintos e os ambientes em que os animais vivem, propiciando
assim, qualidade de vida e bem-estar.
Localizado no interior do Estado de São Paulo, a aproximadamente uma hora da
capital, o Zooparque é considerado um dos maiores e mais conceituados
zoológicos particulares do país.
O Zooparque conta com animais de diversos ecossistemas, são mais de 1.200
indivíduos de 180 espécies, tanto nativos como exóticos, dispostos ao longo de
uma trilha de 3 km em meio à natureza, com destaque para os rinocerontes,
a maior família de rinocerontes brancos do Brasil, sendo 3 fêmeas e 2 machos,
animal símbolo do Zooparque.
Nesta saída visamos através do núcleo de educação desenvolver a
conscientização dos alunos aos assuntos relacionados à preservação do meio
ambiente. Esse núcleo educativo, trabalha ensinando e educando através de
apresentações didáticas, trilhas temáticas, palestras, gincanas ecológicas e
monitorias, a experiência da reprodução e a conservação de espécies ameaçadas
desenvolvendo assim diversos protocolos de manejo e manutenção para a criação
de determinados animais.
Data: 20 de setembro de 2017- 4ª feira
Saída do Colégio: 07h15 – retorno previsto: 18h00.

Visite nosso site:
www.gualberto.g12.br

ITENS INCLUSOS: Transporte em ônibus de turismo com ar
condicionado, ingresso, monitoria especializada que acompanha o grupo desde a
escola (um monitor da Staff Eventos por ônibus) e monitoria de biólogos do
Zooparque.

ALMOÇO: arroz, feijão, nuggets de frango, espaguete ao sugo com molho
caseiro, batata frita, dois tipos de saladas da estação, um sorvete e
refrigerante à vontade. LANCHE: TUCANO: pão fresquinho de cachorro
quente, salsicha ao molho caseiro, milho, batata palha, uma gelatina e
refrigerante de 2 litros à vontade.
Investimento: R$ 170,00 (cento e setenta reais).
Data do envio do pagamento: O pagamento poderá ser feito das seguintes
formas:
Parcelado em 2x – 1º vencimento até 18/08/17. 2º vencimento até 15/09/17.
Ou parcela única com pagamento até o dia 15/09/2017 (sexta-feira)
impreterivelmente, juntamente com a autorização preenchida e assinada.

------------------------------------------------------------------------------------------AUTORIZAÇÃO: Zooparque
Autorizo o(a) aluno(a) ________________________________________ do ___º
ano ____ a participar do Estudo de Meio no, Zooparque Itatiba, localizado na
Rod. D. Pedro I, km 95,5 Itatiba – São Paulo, SP
São Paulo, ___de _____________de 2017.
Nome do responsável: ______________________________________________
Grau de parentesco: ________________________________________________
_________________________________
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

