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Na FourC, teoria e prática caminham juntas. Afinal, quando 
se aprende por meio Do envolvimento e conhecimento da 
realidade, tudo fica mais fácil. Por isso, os alunos do 6º e 7º 
anos fizeram uma visita à Zilor, empresa do ramo alimentício 
e energético que possui unidades em Macatuba e em Lençóis 
Paulista, para que os alunos fizessem conexões com o estudo 
e aprendizado das disciplinas de Geografia e de Ciências. 

As transformações ocorridas dentro da indústria, desde o 
plantio da cana de açúcar até o produto final, a diminuição da 
presença dos trabalhadores rurais no campo e os impactos trazidos 
por esse tipo de indústria foram alguns dos assuntos relacionados 
à Geografia que foram abordados durante a visita. Já em Ciências, 
o processo de transformação foi o grande destaque, uma vez que 
ele é utilizado na produção do etanol. 

Após prestar muita atenção em tudo, os estudantes fizeram 
perguntas e as dúvidas foram esclarecidas pelos monitores da 
Zilor. Com pranchetas em mãos, os alunos voltaram à Escola 
com ainda mais vontade de aprender e com muitas informações 
que irão auxiliar na aquisição de novos conhecimentos.

Durante a visita, os alunos assistiram a um vídeo explicativo sobre o funcionamento da indústria e de sua produção. 
Além de se concentrar no açúcar e no álcool, a Zilor possui uma unidade de negócios chamada Biorigin, que é responsável 
por explorar todos os recursos fornecidos pela cana de açúcar. Nesta unidade, o bagaço da cana é utilizado para gerar a 
energia que alimenta a empresa e para produzir alimentos para seres humanos e para animais. Os estudantes também 
puderam ver de perto o bagaço da cana, dois diferentes tipos de álcool, o hidratado e o anidro, entre outros produtos. 
Para completar, eles fizeram uma visita de ônibus por toda a empresa. 

Em visita à Zilor, alunos observaram temas estudados em 
Geografia e Ciências
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Os alunos comentam a visita...

 “Nós vimos como é o processo de transformação da cana de açúcar em etanol e 
o que é feito com o bagaço da cana para que ele se torne energia. Agora nós vamos 
aprender mais sobre as usinas e sobre a importância delas para as cidades, já que estamos 
estudando a industrialização. É importante destacar que a Zilor não é só uma usina de 
cana e de álcool, pois ela também produz energia que a sustenta e o restante ela vende 
para cidades ao seu redor. Durante a visita, após ouvir as explicações apresentadas, 
fizemos perguntas sobre diferentes assuntos, inclusive sobre a importância da levedura 
para a produção do etanol. O futuro dos processos de produção e a preocupação em se 
produzir energia mais limpa também foi questionado por nós”. Laura Storniolo e Isabel 
Venegas , 6º ano. 

 “Para a minha turma, a visita teve dois focos, um para a matéria 
de Ciências e outro para a de Geografia. Em Ciências, nós pudemos 
observar o processo de fermentação. Nós aprendemos muito sobre o 
fungo que é usado na produção do etanol. Em Geografia, a visita teve 
o objetivo de nos mostrar como funciona uma usina. Ao final, nós 
perguntamos sobre o impacto da produção para a poluição do planeta. 
Foi muito interessante!  Agora, em sala de aula, nós vamos utilizar 
as informações obtidas a partir da visita na Zilor para complementar 
nossos estudos”. Samuel Fornazari, 7º ano.

Atentos, os 
estudantes observam 
os diferentes produtos 
de uma usina.


