
De Bauru a São Paulo:
Um passeio pelo mundo do conhecimento

A viagem de estudo realizada pelos alunos do 6º ano permitiu que 
São Paulo fosse vista com novos olhos pelos estudantes. Todo o 
movimento e a agitação, característicos da cidade, foram somados a 
muitas descobertas. Acompanhados pela coordenadora Zilma 
Faustini e pelos professores Taís Remoli e Rodrigo Rafacho, durante 
a sexta-feira, dia 17 de maio, e o sábado, 18, os estudantes visitaram 
locais históricos e descobriram como uma pequena vila, fundada em 
1.554, se transformou em uma das cidades mais importantes do país.
Museu do Ipiranga, Pátio do Colégio, Mosteiro São Bento, Catedral 

da Sé, Mercado Municipal, Catavento Cultural e Parque do Ibirapuera 
foram alguns dos locais visitados. E em cada um deles, muito 
aprendizado!
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Aprendendo na prática
A ida a São Paulo foi muito enriquecedora 

para os alunos: a História se transformou em 
realidade. “Neste trimestre, o 6º ano estuda a 
ligação existente entre o Brasil e Portugal no 
momento da colonização do país, assim como a 
fundação das primeiras cidades brasileiras, como 
São Paulo. Paralelamente a isto, a professora de 
História, Ms. Suelen, realizou um trabalho de 
preparação com os alunos para que eles pudessem 
aproveitar a viagem ao máximo”, explica a 
coordenadora Zilma Faustini. 

Sendo assim, os alunos tiveram contato direto 
com o que aprenderam em sala de aula. “Os locais 
visitados fazem com que os alunos percebam que 
a cidade que hoje é o centro econômico do país, já 
foi uma pequena vila, na qual não havia a 
agitação que há hoje. Eles viram, por exemplo, a 
primeira parede, construída de taipa de pilão. 
Puderam entender melhor qual foi a importância 
dos jesuítas e dos bandeirantes para a formação de 
São Paulo e, no Mosteiro de São Bento, 
conheceram o local onde estão os restos mortais 
de Fernão Dias. Tudo isso faz com que o 
conhecimento saia do papel e seja vivenciado”, 
ressalta a professora Suelen.



 “A Catedral da Sé é muito bonita e muito grande! Na igreja 
do Mosteiro São Bento, nós vimos o local onde está enterrado 
Fernão Dias, pois, naquela época, se acreditava que quanto 
mais perto do altar fossem enterrados, mais perto de Deus 
ficariam. A cidade em si é bem diferente, há muita gente 
andando por lá. O espetáculo Thriller foi o que mais gostei!”, 
Isadora Caetano Apendino.

“Morei em São Paulo por 
seis anos e já conhecia 
alguns lugares. Mas a 
viagem foi diferente, pois 
fomos com um grupo e 
visitamos muitos locais. O 
que mais gostei de visitar 
foi o Catavento Cultural, 
os experimentos sobre o 
engenho são muito legais. 
No Centro Histórico, nós 
fizemos anotações para 
completar o roteiro de 
estudo”, João Carlos 
Guimarães Iacobucci.

“Nós fizemos vários vídeos durante a 
viagem e tiramos muitas fotos! Fizemos 
os vídeos para lembrar todos os locais 
que visitamos e também anotamos os 
horários das visitas em um caderninho, 
onde também estão colados os 
ingressos que usamos e até mesmo o 
nome de nosso ônibus! Gostamos muito 
de visitar o Pátio do Colégio, pois tem 
muitas coisas antigas, como a parede de 
taipa de pilão, que é feita de barro e 
sangue animal. As igrejas do Centro 
Histórico também são muito bonitas!”, 
Henrique Simão de Souza e Lucas 
Alcantara Barbosa.

Além da História...
Além da história há o aprendizado de vida. A viagem fez com que 

os alunos vivenciassem o dia a dia paulistano, característico pelo 
intenso movimento e pelos diferentes tipos de pessoas. “São 
Paulo causa um choque cultural. A experiência de ir até o 
centro da principal cidade do país é muito interessante, pois 
apresenta uma nova realidade aos alunos”, comenta Ms. Suelen. 

Mas não é só isso. Como lembra Zilma, “a viagem também trabalha 

aspectos pessoais, como a autonomia, a responsabilidade, o controle 
do dinheiro e a organização do tempo. Há ainda a percepção da 
realização das atividades em grupo, quando há a necessidade que os 
horários sejam seguidos com disciplina. É uma 
experiência importante para o desenvolvimento deles  e todos se 
comportaram muito bem. Os alunos se mostraram responsáveis ”.

Um show para Michael
A viagem foi marcada por um espetáculo musical na noite de sexta. 

Depois de conhecerem alguns lugares da capital do Estado, os alunos 
foram assistir “Thriller Live” e, assim, vivenciar um pouco da história 
de Michael Jackson, o rei do pop. Com mais de 30 canções, desde a 
época em que o artista era integrante do grupo “The Jackson 5”, o 
show de música, dança e luzes, foi criado em 2006, na Inglaterra, e já 
passou por mais de 20 países. Os alunos adoraram e interagiram com 
os artistas cantando e dançando. Após o espetáculo tiveram 
oportunidade de tirar fotos com os principais artistas do show.
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