
 

ESTUDO DO MEIO NA ILHA DO CARDOSO 

7º ano 

Caros Pais, 

Nossos alunos de 7º ano terão a oportunidade de realizar um estudo do meio 

na Ilha do Cardoso, Cananéia, Iguape e Ilha Comprida. Durante a viagem, 
serão desenvolvidos estudos nas áreas de Ciências, Geografia, Língua 
Portuguesa e Artes. 

Para organizar a viagem de acordo com nossos objetivos pedagógicos e 
acompanhar os alunos e professores, a Escola Santi contrata a empresa 

Quíron Turismo Educacional, que há muitos anos trabalha conosco 
realizando viagens pedagógicas.  
 

DATA: 05/04 a 07/04 

EMBARQUE: Dia 05/04, às 6h30  

CHEGADA: Dia 07/04, aproximadamente às 20h 

FORMAS DE PAGAMENTO (cheques nominais à Quíron Turismo 
Educacional): 

 Total antecipado (12/03): 01 X R$1383,00 

 04 parcelas iguais (cheques para 12/03 a 12/06): 04 x R$353,00 

 06 parcelas iguais (cheques para 12/03 a 12/08): 06 x R$239,00 

PAGAMENTO: Na secretaria da escola com a entrega da ficha de inscrição 
(enviada pelos alunos) preenchida. Em caso de desistência, só haverá 

devolução até 10 dias antes da viagem ou em casos de problema de saúde, 
com atestado médico.  

PRAZO PARA INSCRIÇÃO: 12/03. Após essa data não aceitaremos 
inscrições. 
 

A viagem abordará temas referentes à preservação ambiental, 
biodiversidade, patrimônio histórico e cultural, unidades de conservação e 

comunidades locais (caiçaras), entre outros. Na Ilha do Cardoso são 
realizados estudos dos ambientes litorâneos mostrando as relações entre os 

componentes de um ecossistema e os vários ambientes. A discussão sobre 
a relação entre sociedade e natureza também é abordada por meio de 
entrevistas com os caiçaras da ilha e com representantes do PEIC – Parque 

Estadual da Ilha do Cardoso. 

Os alunos irão de ônibus fretado e ficarão hospedados no Hotel Sol a Sol – 

www.hotelsolasol.com.br. Localizado em Cananéia, o hotel possui 
apartamentos com tv, ar condicionado e frigobar. A área de lazer possui 
uma piscina e salão de jogos. 

O roteiro será o seguinte: 
 

1° DIA: 
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 7h - Embarque com destino à Iguape. Saída da Escola Santi. (Vale 

lembrar que é indispensável a apresentação do RG no momento do 
embarque) 

 Chegada e atividades em Iguape:  Morro do Espia, Maquete do Lagamar, 
casario colonial e Valo Grande.     

 Almoço entre as atividades 

 Saída para Cananéia 

 Acomodação no hotel  

 Jantar e fechamento das atividades 

 

2° DIA: 
 Café da manhã  

 Embarque em lancha para a Ilha do Cardoso 

 Atividades no manguezal, na praia e nas trilhas da ilha 

 Almoço na ilha 

 Atividades no costão e dunas 
 Retorno ao hotel 

 Jantar 
 Apresentação de Fandango e os Tamanqueiros  
 Fechamento das atividades 

 

3° DIA: 
 Café da manhã 

 Atividade na praça de Cananéia – mercado de peixe, igreja e forte 

 Embarque para a Ilha Comprida 

 Atividades nos Sambaquis e mata de restinga 

 Almoço 

 Atividades na Cooperostra (Cooperativa dos Catadores de Ostra) 

 Retorno para São Paulo 

 Chegada às 20h, aproximadamente, em frente à escola. 
 

No valor acima está incluso: 

 Hospedagem no Hotel Sol a Sol – localizado na cidade de Cananéia, 

possui área de lazer com piscina. 
 Todas as refeições incluindo um suco por refeição. 

 Transporte em ônibus fretado de luxo. 
 Acompanhamento de guias locais na ilha. 
 Todas as atividades mencionadas. 

 Transporte em barcos grandes e seguros para a Ilha do Cardoso. 
 Material apostilado. 

 Acompanhamento de monitores da Quíron e professores da escola.  
 Seguro viagem. 

Faremos um estudo antes (preparação), durante e depois da viagem e temos 
certeza de que será muito importante a participação de todos.  

ALUNOS QUE NÃO FOREM À VIAGEM: 

A apostila de Estudo do Meio é um material utilizado antes, durante e após a 
viagem, em todas as matérias envolvidas neste estudo. É muito importante 

que todos os alunos tenham este material em mãos durante todo o período 



de estudo. Para aqueles que irão à viagem, o pagamento da mesma já está 

incluso no preço final do Estudo do Meio. Para os alunos que não participarem 
da viagem, a apostila deverá ser paga diretamente na secretaria da Santi, no 

valor de R$ 20,00, até o dia 12/03. 

Qualquer dúvida, estamos à disposição. 

Atenciosamente, 
EQUIPE SANTI 


