
                                                           COLÉGIO PASSIONISTA SANTA MARIA  
       Praia Grande, 17 de agosto de 2016 

         ATIVIDADE PEDAGÓGICA – EXTRACURRICULAR 
          TURMAS DO 4º E 5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 
 

Prezados Pais e Responsáveis, 
 

Entender o planeta Terra e o Universo, assim como as forças e sutilezas que regem a natureza e 

os seres vivos vem sendo desde o início da consciência humana um grande questionamento. O Bio-

Parque Macuco, na cidade de Mauá/ SP, traz um novo conceito em compreensão e ensino destas 

questões, explorando ao máximo as belezas, curiosidades, interações e, principalmente, a 

multidisciplinaridade que envolve o entendimento da sociedade humana e sua relação com os ambientes 

e a vida na Terra. Nessa aventura, alguns objetos são de conhecimento da botânica, paleontologia, 

arqueologia, zoologia, história, geografia, microbiologia e sustentabilidade. 

Na programação os alunos terão contato com diferentes atividades, como: 
 

 PAPO COM NATURALISTA: curiosidades sobre diferentes animais e as relações com histórias 
culturais.  

 TRILHA DAS ÁGUAS: trilha de fácil acesso em área de manancial onde pode-se apreciar a 
biodiversidade da Mata Atlântica.  

 PROJETO ÍNDIO: visita à uma Oca indígena e acesso a inúmeras informações sobre a 
diversidade étnica e suas particularidades. 

 MUSEU BRASIL: exposição interativa envolvendo história, meio ambiente e folclore brasileiro. 

 MUSEU DA COMUNICAÇÃO E DO TRANSPORTE: importância e evolução desses meios que 
modificaram a maneira de viver de toda a sociedade. 

 FAUNA SILVESTRE: diversos animais e seus cuidados com alimentação e rotina, entre outros.  

 VIDA NO UNIVERSO: apresentação de diversos temas dentro da astronomia.   
 

PROGRAMA BIO-PARQUE MACUCO, onde cultura, conhecimento, conservação, preservação, 

sustentabilidade, meio ambiente, vivência, história, sociedade e diversão juntam-se em um único espaço. 

  
(Texto adaptado do site www.macucoexpedicoes.com) 

 
    

 

 INFORMAÇÕES IMPORTANTES: 

 Data: 13 de setembro, terça-feira. 

 Horário: saída do Colégio às 7h e retorno previsto para as 15h. 

 Investimento: R$105,00 (cento e cinco reais) – incluindo transporte e monitoria especializada.  

 Pagamento apenas em dinheiro.  

 Os alunos deverão levar lanche reforçado, pois não há locais para compras. 

 Obrigatório uso do uniforme completo e tênis. 

 DATA MÁXIMA PARA PAGAMENTO E ADESÃO: 02/09, sexta-feira.  

 Mínimo de 35 alunos para a realização da proposta.  

 

Atenciosamente, 
Comunidade Educativa Passionista 

                 Educando com Paixão! 
      

http://www.macucoexpedicoes.com/

