
           
             

  

 

Etec de São Paulo 
 

Roteiro Geomorfológico das Regiões de Itu/Salto 
 
Senhores Pais/ Responsáveis 
 
Em cumprimento ao Projeto Político Pedagógico da ETEC de São Paulo, apresentamos a proposta da 
atividade extraclasse elaborada para os alunos das 1ªs séries do Ensino Médio.  

Os alunos passarão o dia nas cidades de Itu e Salto, distantes, em média, 70 km do centro de São Paulo. 
Esta visita contempla, na prática, os conteúdos trabalhados em Geografia, Artes e Meio Ambiente. 

 Acreditamos que este momento é de fundamental importância na vida escolar dos alunos e, por esse motivo, 
estamos empenhados neste projeto. 

Os alunos serão acompanhados pelos professores das disciplinas de Geografia e/ou Meio Ambiente. 
 

Roteiro Detalhado 
 
1ª Parada - Parque do Varvito: faz parte de um afloramento de rocha 
sedimentar que contêm evidências de uma extensa idade glacial, há 280 
milhões de anos, quando um enorme manto ou lençol de gelo cobriu a 
região sudeste da América do Sul.  
 

 
 
 
2ª Parada - Parque Rocha Moutonné: e foi o primeiro parque ecológico e 
geo-histórico da América do Sul. Ele tem formações rochosas com marcas 
de glaciação da Era Paleozóica.  
 
 
 

3ª Parada - Memorial do Rio Tietê: complexo de cachoeiras. Espaço multicultural 
dotado com rico acervo bibliográfico e imagens contendo informações sobre meio 
ambiente, fauna, flora, recursos hídricos, bacias hidrográficas, esculturas, maquetes, 
equipamentos e pôsteres sobre o Rio Tietê. 

 
 
 
4ª Parada - Parque das Lavras: Lavras foi a segunda Usina 
Hidrelétrica construída no leito do rio Tietê, inserida no processo de 
modernização do Estado de São Paulo. 
 
 
 

 
 
 
 
 
   
      
                                       
 
 
OBS: Entregar autorização na APM até dia 24/07/2014 

O QUE LEVAR? 
Lanche para passar o dia 
Protetor solar, boné, óculos de sol, 
tênis e água   
OBS: Fica expressamente proibido 
o uso de shorts. 

Investimento 
R$ 60,00 

(ônibus, seguro, monitoria) 

 

Data 
25/07/2014: 1º Alfa, 1º Beta, 1º Gama 
29/07/2014: 1º A MA, 1º A ELÔ 
 
Saída       7h30min 
Retorno   18h30min (previsão) 


