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Os alunos do 1° ano do Ensino Médio tiveram uma experiência ímpar entre os dias 22 e 23 de 
março. Enquanto na Escola acontecia o Sleepover, os estudantes foram até as cavernas do PETAR 
(Parque Estadual Turístico do Alto da Ribeira), entre as cidades paulistas de Apiaí e Iporanga, 
em uma viagem de estudo que proporcionou uma experiência transformadora em relação à 
vivência em grupo e acesso a diferentes frentes do conhecimento.

O grupo conheceu as belezas das piscinas naturais e das cavernas, teve contato com nativos 
(índios) da região e ainda se deslumbrou com a riqueza da flora e da fauna. Para chegarem até 
as cavernas os estudantes percorriam trechos de até sete quilômetros a pé por trilhas dentro da 
mata. Um exemplo de superação, esforço físico e acima de tudo determinação por parte dos 
alunos, que enfrentaram o desafio e visitaram várias locais.   

Mariana Machado, apreciou as visitas às cavernas. “Foi 
muito bom. O lugar é bonito e diferente. O que mais gostei 
foi a cachoeira dentro da caverna, apesar da água gelada nós 
entramos e foi muito bom. A vivência nossa em Petar está 
sendo aplicada em sala de aula, os professores de história e 
filosofia já passaram conteúdo sobre o tema”, diz ela. 
Conviver com os amigos e professores, que acompanharam a 
viagem de estudo, e conhecer realidades diferentes também 
fez parte do aprendizado, diz o estudante Felipe Pires.  
“Conhecemos lugares diferentes. Andamos na água, 
mergulhamos, conversamos e aprendemos muito”.
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A viagem de estudo a PETAR teve o foco nos estudos interdisciplinares. Os estudantes 

aprenderam sobre a História do município de Apiaí; Geologia, recursos minerais, relevo 
e relações humanas (Geografia); clima, fauna e vegetação (Biologia); formação das 
cavernas de calcário e das estalactites e estalagmites (Química); além de ensinamentos 
sobre Filosofia e Artes, sem falar que agora terão mais repertório para Redações. 

“É um projeto específico, porém é interdisciplinar. O que se aprende vivenciando, 
sentindo as cores, os cheiros, os toques e os sabores, nunca mais será esquecido. Este 
estudo do meio servirá de base para diversos conteúdos em diversas áreas do 
conhecimento”, ressaltou a coordenadora do Ensino Médio, Clemári Ribeiro. 
Acompanharam o grupo os professores André Lara, de História; Brian, de Arte e a 
coordenadora do Ensino Médio. 


