Comunicado 20/2019
Assunto: Estudo do Meio - Roteiro dos Bandeirantes.
Turmas: E.M.

Guarulhos, 08 de fevereiro de 2019.
Srs. Pais e Responsáveis,
Conhecer uma parte dos caminhos históricos feitos por homens que desbravaram o interior do
nosso país é o objetivo do Roteiro dos Bandeirantes. O rio sempre foi uma verdadeira “estrada”, por
onde os barcos das expedições (que eram conhecidas como monções) navegavam em busca de
riquezas, escravos indígenas e informações sobre o território desconhecido (pouco explorado pelos
portugueses).
Além da parte histórica, há uma discussão ambiental/ecológica sobre o atual estado de
degradação do Rio Tietê, com as suas causas e consequências para a população em geral. Também
entraremos em contato com geografia peculiar do “vale do Tietê”.
Em Porto Feliz nasceu na margem esquerda do rio Tietê, em um lugar que os indígenas
nativos chamavam de Araritaguaba (“lugar em que as araras comem as pedras”, em tupi). A rota fluvial
Tietê-Paraná, usada pelos bandeirantes, tinha como ponto de partida o Porto das Monções, ou Porto
de Araritaguaba. Visitaremos o Parque das Monções que é uma área de preservação tombada pelo
CONDEPHAT, um local histórico, de onde partiam as embarcações que iam para as minas de Cuiabá.
A construção de suas escadarias, o monumento às bandeiras e de sua arborização datam da década
de 20. O Paredão Salitroso constitui-se de pedra salitrosa, calcário e arenito. Alguns estudiosos
afirmam que este local abriga provas de que esta região, há milhares de anos, esteve submersa.
Discussões sobre a importância histórica dos bandeirantes (e as controvérsias sobre a sua imagem),
do atual estado de conservação do rio Tietê e da geologia do local compõem esta parte do estudo.
Data: 22 de março (sexta-feira)
Horário: das 7 horas às 19 horas (aproximadamente).
Valor: R$ 195,00 (inclui transporte em ônibus confortável, acompanhamento de professores, guia
cadastrado pelo Ministério do Turismo, almoço em Itu (Restaurante Chácara), self service com
refrigerante, água ou suco).
Forma de Pagamento: 3 cheques de R$ 65,00 (pré-datados para os dias 15/02, 15/03 e 15/04).
Observação: despesas em lojas e artigos extras no restaurante não estão incluídas. Levar algum
dinheiro, lanche para o trajeto, capa de chuva, repelente e protetor solar. Ir uniformizado.
Caso concordem que seu/sua filho/a participe, preencham a autorização abaixo e enviem à secretaria
juntamente com o pagamento até o dia 15/03 (sexta-feira), impreterivelmente, pois precisamos da resposta para
confirmar o evento.
Atenciosamente,
A Equipe CNR.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Autorização
Autorizo meu/minha filho/a _______________________________________________________________
do ___º ano do E.M. a participar do Estudo do Meio - Roteiro dos Bandeirantes, no dia 22 de março (sexta-feira),
no período das 7 horas às 19 horas (aproximadamente), juntamente com a Equipe do Colégio Novo Rumo.
Guarulhos, ____ de ___________ de 2019.
_________________________________________
Nome do Responsável

_______________________________________
Assinatura do Responsável

