
 
São Paulo,  07 de  outubro de 2019 

 
Estudo e Conhecimento do Meio 

ZOOLÓGICO DE SÃO PAULO – PROJETO “PLANTANDO O FUTURO” 
 

Público: 6º e 7º ano – EF Anos Finais 
Duração: Período da Manhã 
Data: 31 de outubro de 2019 
 
PROPOSTA PEDAGÓGICA 
Professores/disciplinas – Paula (Ciências), Fábio (História) e Juliana (Ciências)  
Objetivos – propiciar as turmas envolvidas a aplicação de diversos temas/conteúdos tratados em sala de 
aula no dia-a-dia, importância e consequências. Uma oportunidade de os alunos observarem na prática 
como a falta adequada de coleta de lixo e de saneamento básico podem afetar uma cidade sob diferentes 
aspectos. Os alunos vivenciarão a importância do tratamento de esgoto e de água não apenas para saúde 
humana.  
Monitoria – “Plantando o Futuro”  
· Objetivo da monitoria: despertar nos participantes a consciência ecológica, mostrando o Zoológico como 
uma “cidade” modelo, equilibrada com a natureza, responsável quanto às questões sanitárias e ambientais, 
agindo de forma sustentável em suas operações.  
· Roteiro: embasada no Sistema de Gestão Ambiental (SGA) e na certificação ISO 14.001 da FPZSP, a visita 
tem início com uma discussão rápida com os participantes sobre o que é sustentabilidade, consciência 
ecológica e como devemos agir para sermos sustentáveis. O grupo então realiza a montagem de uma cidade 
fantasia (maquete), atividade durante a qual surgem as percepções de mundo de cada participante. Após 
essa etapa o grupo segue para os recintos da anta, cágados e jabutis, onde são abordados temas como 
poluição, destinação correta de resíduos etc. Na sequência os participantes se dirigem para ETE (Estação de 
Tratamento de Efluentes) para conhecerem o processo de coleta e tratamento dos efluentes e 
funcionamento da UPCO (Unidade de Produção de Composto Orgânico). Ao longo do trajeto até a ETA 
(Estação de Tratamento de Água), passam por alguns animais (elefantes-asiáticos, leões-marinhos) 
discutindo temas como compostagem, tratamento de água salgada, controle de pragas. Já na ETA, 
compreendem o processo de coleta, tratamento e distribuição da água de reuso, e realizam dinâmicas sobre 
a água e a mata ciliar. A visita se encerra diante da maquete montada no início, permitindo aos participantes  
alterarem sua “cidade” de acordo com as percepções e novos conhecimentos adquiridos ao longo da visita 
ao Zoo. 
 
ROTEIRO 
7h10 – Saída do Colégio em direção ao Centro de São Paulo,  
8h – Chegada ao Zoológico.  
12h30 – Previsão de chegada no Colégio. 
 
CUSTO POR ALUNO E FORMAS DE PAGAMENTO:  
☼ R$ 108,00 para o dia 29/10/2019, à vista.  
☼ 02 vezes de R$ 54,00, para os dias 29/10 e 29/11/2019. 



MÁXIMO - 48 ALUNOS 
 
INCLUI:  
• Transporte em ônibus de turismo com banheiro, som e microfone;  
• 02 monitores especializados;  
• Cortesia para dois professores;  
• Material de segurança (comunicação interna "rádios PY" e comunicação externa "celular") e primeiros 
socorros (remédios e equipamentos médicos);  
• Serviço de bordo (água, copos, guardanapo, bolachas e refrigerante); 
 

Importante: 

Por medida de segurança todos deverão estar com a camiseta do colégio. 
Lembramos que uma vez feita a adesão, não há devolução de valores. 
Coloque sempre a quantia em cheque ou dinheiro exato. Não esqueça: caixa rápido não devolve troco.   
Preencher o envelope, colocar a quantia citada e entregar na tesouraria até 29/10/2019 
Envelopes para adesão disponíveis com Alex (Apoio Pedagógico) 
 
                                                                                       Atenciosamente, 
                                                                                            Direção / Coordenação 

 

 


