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CONFIRMAÇÃO DA VIAGEM DE ESTUDO DO MEIO 
Alunos do 6º ano do Ensino Fundamental 2 

 
 

Prezadas famílias 

 

Com muita alegria comunicamos que a viagem de Estudo do Meio do 6º ano a Brotas (SP) será 

realizada! Já contamos com o número de inscrições suficiente para viabilizar a viagem, que acontecerá 

entre os dias 13 e 15 de junho deste ano.  

 

Nessa saída a campo, os estudantes serão acompanhados por monitores do Peraltas, empresa que 

organiza a parte operacional da viagem e que nos recebe em Brotas, bem como pela Orientação 

Educacional do Ensino Fundamental 2 e por professores da escola. 

 

A viagem de Estudo do Meio é uma parte muito importante do currículo do 6º ano e permitirá aos 

alunos e alunas alcançarem algumas aprendizagens que efetivamente só seriam possíveis em campo.  

 

Ainda assim, na eventualidade de alguns estudantes não poderem ir a Brotas e permanecerem em 

São Paulo, haverá aulas nos horários regulares, nos dias 13 (quarta-feira), 14 (quinta-feira) e 15 (sexta-

feira) de junho. Todos os que não forem à viagem deverão comparecer a essas aulas e realizar as atividades 

programadas pelos professores. 

 

Caso ainda haja interesse em aderir à viagem de Estudo do Meio, por favor, entre em contato até 

sexta-feira, 13/4, com a Raquel Lage (raquel.lage@colegioanglo21.com.br ou 11 3878-6701). 

 

Atenciosamente, 

 

Daniel Vieira Helene 

Coordenador Pedagógico do Ensino Fundamental 2 

 

 

Brotas (SP) 

 

Todo o trabalho será desenvolvido em torno do eixo temático Tecnologia e Qualidade de Vida. Os  

alunos dos sextos anos ficarão hospedados na Fazenda Estância Peraltas, onde poderão conhecer  

alguns aspectos do funcionamento de uma fazenda. Também poderão desfrutar de atividades na  

Fundação CEU (Centro de Estudos do Universo), onde terão acesso a telescópios para observação de  

corpos celestes (a depender do tempo). Além disso, entrarão em contato com o ecoturismo, 

 atividade econômica importante para a cidade de Brotas, e seus aspectos sociais, políticos e  
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econômicos. Pesquisar as implicações (contraditórias) do ecoturismo na vida da cidade e das pessoas,  

além de conhecer o tratamento municipal de água, esgoto e resíduos sólidos, será o foco fundamental 

do trabalho proposto aos alunos. 
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Alto da Boa Vista – São Paulo  
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