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VIAGENS DE ESTUDO DO MEIO 
Alunos do Ensino Fundamental 2 

Prezadas famílias  

A partir deste ano, passamos a incorporar o Estudo do Meio ao trabalho pedagógico realizado em 
todas as séries do Ensino Fundamental 2. 

 
   Na cidade de Brotas (SP), o rio Jacaré-Pepira está integrado à paisagem e à vida da cidade, de maneira muito diferente da que acontece, 

em geral, na cidade de São Paulo. (Fonte da imagem: <http://brotas.com.br>, acesso em fevereiro de 2018) 

 

Estão planejadas as seguintes viagens: 

 

Ano Destino Datas 

 

6º 

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 visitarão um planetário e 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 

econômicos. Pesquisar as implicações (contraditórias) do ecoturismo 

na vida da cidade e das pessoas será o foco fundamental do trabalho 

proposto aos alunos. 

2o trimestre 

de 13/06 a 15/06 

 

http://brotas.com.br/


7º 

Parque Estadual Turístico do Alto Ribeira (SP) 

Dentro do PETAR existem mais de 300 cavernas, e no eixo temático 

Valor e Diversidade, os alunos dos sétimos anos visitarão quatro 

delas, bem diferentes entre si, que permitem aprender sobre a 

geologia, a fauna e a flora desses ambientes únicos. Além disso, 

visitarão a maior porção de Mata Atlântica preservada do Brasil, 

percorrerão trilhas curtas e poderão entrar em contato com as pessoas 

que vivem e trabalham nas proximidades do Parque, como é o caso da 

comunidade quilombola de Ivaporunduva, no município de Eldorado 

(SP). Nesse projeto, o foco principal do estudo serão os conceitos de 

preservação e conservação, muitas vezes tomados um pelo outro, mas 

que guardam diferenças importantes entre si. 

2o trimestre 
de 22/08 a 24/08 

 

8º 

Cidades Históricas de Minas + Inhotim (MG) 

O eixo temático do oitavo ano é Economia e Sociedade, e é em 

torno dele que se desenvolverá o trabalho dos alunos antes, durante e 

depois da viagem. Eles visitarão as cidades mineiras de Ouro Preto e 

Mariana, onde poderão conhecer aspectos da vida urbana no período 

colonial da História do Brasil, mas também um pouco sobre como é a 

vida dos atuais moradores dessas cidades, nas quais a atividade 

mineradora ainda é o motor da economia. Poderão conhecer, ainda, o 

povoado de Paracatu de Baixo, no município de Mariana, que foi 

tragicamente afetado pelo desastre do rompimento da barragem da 

Samarco no final de 2015, deparando-se com as contradições da 

mineração. Além disso, visitarão o Instituto Inhotim (em Brumadinho, 

MG), onde encontrarão um dos mais relevantes acervos de arte 

contemporânea do mundo. 

2o trimestre 
de 23/05 a 26/05 

 

9º 

Salvador (BA) 

A viagem do 9o ano a Salvador será um mergulho no eixo temático da 

série, Cultura e Capital. Na metrópole baiana, os alunos farão uma 

série de visitas e atividades em centros culturais e museus, tais como 

a Casa do Rio Vermelho (onde viveram os escritores Jorge Amado – 

autor estudado na série – e Zélia Gattai), o Ilê Aiyê (onde os alunos 

farão uma oficina de percussão e de dança) e o Museu Afro Brasileiro 

(onde estão importantes painéis de Carybé). Por outro lado, visitarão 

lugares da cidade que permitem o estudo das relações entre a cultura 

tradicional e o desenvolvimento econômico, conhecendo, por exemplo, 

o Parque das Dunas e a região da lagoa do Abaeté, assim como o polo 

industrial petroquímico de Camaçari, onde estão instaladas fábricas da 

Ford (automóveis), da Bridgestone (pneus), da Braskem (química e 

petroquímica), da Ambev (bebidas) e da BASF (química), por exemplo. 

1o trimestre 
de 18/04 a 21/04 

 



 
      O Parque Estadual Turístico do Alto Ribeira, no estado de São Paulo, abriga a maior reserva de Mata Atlântica preservada do Brasil e mais de 300  

cavernas. O PETAR é considerado Patrimônio da Humanidade, reconhecido pela UNESCO. (Fonte da imagem: <http://www.petaronline.com.br/>,  
acesso em fevereiro de 2018) 

 
 

As viagens são, sem dúvida, momentos de construção e fortalecimento de vínculos de amizade e 
companheirismo entre os alunos, bem como entre eles e os professores que os acompanham. O Estudo 
do Meio, porém, transcende em muito esses objetivos e se constitui como uma ferramenta 
fundamental para que os alunos efetuem aprendizagens significativas e complexas, que não poderiam 

ser alcançadas sem um mergulho no que chamamos, na linguagem dos pesquisadores,  
de campo. 
 

 
Em Ouro Preto, a Praça Tiradentes representa na arquitetura as riquezas e as desigualdades da época áurea da mineração. 

(Fonte da imagem: <http://mondego.com.br/praca-tiradentes/>, acesso em fevereiro de 2018) 

Nem tudo que é importante aprender pode ser simulado na escola, ou trazido para ela, por meio do 
material didático, das aulas ou dos experimentos. As viagens de Estudo do Meio são momentos em que 
os alunos têm acesso a realidades que somente podem ser conhecidas e estudadas in loco. É por isso 
que elas se justificam. 

Nesse sentido, para que eles possam efetivamente aproveitar as viagens de estudo, elas são 

planejadas como parte de projetos maiores, que se iniciam antes e terminam depois da ida a campo. 
Assim, quando partem da escola para os variados destinos, os alunos das diferentes séries são levados 
a adotar uma atitude ainda mais ativa em relação à construção de seus conhecimentos. Eles são 
convocados a assumir uma postura de pesquisadores, que vão a campo coletar impressões, 
informações, dados, depoimentos, imagens, enfim, tudo aquilo que pode ser fonte importante para 
responder às questões com as quais terão saído daqui. 

 

http://www.petaronline.com.br/
http://mondego.com.br/praca-tiradentes/


Quando se deparam com o mundo e sua 
diversidade, os alunos também descobrem que 
dificilmente conseguirão compreendê-los por meio 
de apenas uma disciplina escolar. O Estudo do 

Meio é, também, um momento privilegiado de 
construção de um olhar interdisciplinar para a 
realidade.  
 
Por todas essas razões é que a escola decidiu criar, 
a partir deste ano, os projetos de série e o 
programa de viagens de Estudo do Meio 
apresentado acima. Convidamos todas as famílias 

– e isto será absolutamente decisivo para o 
sucesso dessa empreitada – a se juntarem a nós 
para a efetivação desse trabalho. 
 
                 O escritor Jorge Amado no Pelourinho de Salvador (BA).  

      (Fonte da imagem: <http://www.uneb.br>, acesso em fevereiro de 2018) 

Nas reuniões que estão agendadas para as próximas duas semanas, uma com cada série, trataremos 
de cada um dos projetos e viagens mais detalhadamente. 

Especificamente às famílias de 9o ano: a viagem de Estudo do Meio não deve ser confundida com 
viagem de formatura. O Colégio Anglo 21 não organiza viagens de formatura, nem tem ou faz 
qualquer "parceria" com agência de turismo que as organize. Sabemos do assédio dessas empresas 
aos alunos (notadamente de outras escolas) e por isso avisamos a vocês e a eles: a escola incentiva a 

constituição de uma comissão de formatura e organiza a cerimônia de colação de grau no final do ano, 
mas não faz nem acompanha viagens de formatura, principalmente pelo fato de serem apenas 
viagens de lazer e entretenimento, alheias ao propósito principal das viagens de Estudo do Meio, que é 
pedagógico. 

Atenciosamente, 
 
Daniel Vieira Helene 

Coordenador Pedagógico do Ensino Fundamental 2 
 

Rua Comendador Elias Zarzur, 301  
Alto da Boa Vista – São Paulo  

Tel: +55 (11) 3878 6700 

  
 

  

 
 

 
 

http://www.uneb.br/
https://www.facebook.com/ColegioAnglo21/

