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Alunos conhecem a 
Hidrelétrica de Barra Bonita

Os alunos do Primário II conheceram a hidrelétrica de Barra Bonita no dia 
16 de abril. A viagem de estudo foi uma oportunidade para que os alunos 
vivenciassem o aprendizado deste trimestre. Os estudantes fizeram um 
passeio de barco pelo Rio Tietê, conheceram a eclusa, o local em que são 
feitos vasos de argila, visitaram a feira de artesanato e o Memorial do Rio 
Tietê. 

“Estamos estudando os rios, relevo, paisagens brasileiras e isso inclui a 
geração de energia, através das hidrelétricas. Aproveitamos também para 
visitar e conhecer o grupo de pessoas que fazem vasos a partir da argila, 
pois no próximo trimestre o tema será cultura e eles irão fazer um vaso de 
cerâmica e pintar em formato grego”, explicou a professora Gabriela 
Manaia.

Interdisciplinaridade

A viagem de estudo à hidrelétrica teve o foco nos estudos 
interdisciplinares. Os estudantes aprenderam sobre relevo, rios, a 
diversidade de paisagens brasileira, além dos ensinamentos sobre cultura 
(com o manuseio da argila) e geração de energia. 

“É uma experiência única de aprendizagem dos alunos, pois conseguimos 
abordar o tema em várias disciplinas. O que se aprende vivenciando nunca 
mais será esquecido. Este estudo do meio servirá de base para diversos 
conteúdos no processo de aprendizagem dos alunos”, ressaltou Manaia.

 “Quando fomos para a eclusa, 
vimos muitas coisas legais. Lá 
subimos 27 metros do nível do 
rio. Eu adorei. Fomos ao Museu 
e vimos eles fazendo vasos de 
argila. A gente está estudando 
sobre os rios e energia e então 
fomos lá para ver a geração de 
energia”, Rafaella Capoani 
Mondelli, Primário II A

“Andamos de barco no Rio 
Tietê e fomos onde eles fazem 
peças de argila e visitamos o 
Memorial do Rio Tietê. 
Andamos de barco e fomos à 
eclusa. Vimos a hidrelétrica. 
Descobri que a água do Rio 
Tietê na nascente em 
Salesópolis é potável. Vimos 
uns vasos de argila e aprendemos como faz 
as telhas”, Tiago Santos Pires, Primário II B

“No Memorial do Rio Tietê 
tinha exposto várias coisas 
interessantes. Fizemos várias 
anotações e agora vamos fazer 
uma resenha. Entramos na 
eclusa e foi muito legal”, Rafael 
Martha Abramides G. Silva, 
Primário II C


