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Senhores pais, responsáveis e alunos do 6° ano ao 8º ano. 
 

Convidamos os alunos para conhecer o Marco Zero, Solar da Marquesa, “Beco”, Páteo do 
Colégio, Edifício Martinelli, Viaduto do Chá, Mercadão Municipal e o Teatro Municipal que será feito 
dentro do ônibus.  
O Marco Zero situado na Praça da Sé, região central da cidade é um monumento histórico que tem 
formato de prisma hexagonal, revestimento em mármore e simboliza o centro geográfico de capital 
paulista. A função deste miniobelisco tem suas raízes no começo do século XX, quando a enumeração 
das vias públicas era definida por diversos pontos iniciais. Então, com a criação do Marco Zero, foi 
definido que os números deveriam sempre partir, em ordem progressiva, da centralidade material fixada 
em frente à Catedral da Sé.  

Partindo do Páteo do Colégio, os primeiros povoadores passaram a ocupar os terrenos vizinhos, 
construindo suas moradias e formando as primeiras ruas da cidade. Na Rua do Carmo, hoje Roberto 
Simonsen no 136, localiza-se o Solar da Marquesa de Santos, raro exemplar de residência urbana do 
século XVIII. A passagem, utilizada no período colonial para o trânsito de pessoas e animais, ligava o 
Largo da Sé à várzea do Tamanduateí. O “Beco” tem o nome relacionado ao Brigadeiro José Joaquim 
Pinto de Moraes, antigo proprietário da casa comprada pela Marquesa de Santos.  

O Edifício Martinelli, um dos prédios mais emblemáticos da história de São Paulo, acabou de 
completar 90 anos. Conhecido como Mirante Martinelli, o 25º andar do prédio é um dos principais pontos 
turísticos da cidade e proporciona uma vista panorâmica de São Paulo. No topo, seu idealizador, Giuseppe 
Martinelli, construiu um palacete de cinco pavimentos, totalizando 30 andares.  

O Viaduto do Chá foi o primeiro viaduto da cidade de São Paulo. Tem esse nome porque havia 
nas proximidades uma extensa plantação de chá da Índia. Feito com estrutura metálica vinda da 
Alemanha, ele foi inaugurado em 1892, ligando a Rua Direita (Centro Velho) com a rua do Chá, atual 
Barão de Itapetininga (Centro Novo).  

O Teatro Municipal surgiu para a cidade de São Paulo como um grande símbolo das aspirações 
cosmopolitas do início do século XX, provenientes de recursos do ciclo do café, a alta sociedade 
paulistana desejava uma casa de espetáculos à altura de suas posses para receber grandes artistas da 
música lírica e do teatro.  

E também iremos ao Mercado Municipal de São Paulo que foi construído entre 1928 e 1932 perto 
do rio Tamanduateí e tem cerca de 12 000 m². O imponente edifício está instalado no meio do Parque 
Dom Pedro I. 350 toneladas de alimentos transitam todos os dias por esse lugar estratégico que abriga 
mais de 300 boxes que comercializam frutas e verduras, peixes e carnes de todo tipo etc. 
a) Data: 03/09/2019 (terça-feira). 
b) Saída: Às7h20 (estar no Colégio às 7h05).  
c) Retorno: Às 15h. 
d) Valor: R$ 75,00 (setenta e cinco reais à vista) – Ingresso, monitoria e transporte.  
e) Orientações: 
1. Apresentar-se completamente uniformizado(a).  
2. Levar lanche ou dinheiro para comermos no Mercadão Municipal.  
  Entregar a autorização e o pagamento, na tesouraria, até o dia 30 de agosto de 2019 (sexta-feira). O 
passeio está condicionado à formação de grupo para preenchimento de vagas no ônibus - mínimo de 
35 alunos). 
 
 

Direção/Coordenação                     
São Paulo, 12 de agosto de 2019.   

..............................................................................................................................................               
AUTORIZAÇÃO 
Meu(a) filho(a)____________________________________da turma_______ 
está autorizado(a) a participar da visita ao Centro Velho de São Paulo no dia 03/09/2019. 
R.G e/ou Certidão de nascimento do aluno_____________________________________ 
Data de nascimento _______________________________________________________ 
                                                 (informação importante, não esqueça de anotar!) 
Assinalar a forma de pagamento (   ) dinheiro.   (   ) cheque. (colocar no verso do cheque o                 

                                                                                              nome do aluno, turma, o número do telefone e endereço). 
Nome do pai, mãe ou responsável:_____________________________________________ 
 
Ass:_____________________________________________________________________ 
 
(DEVOLVER PREENCHIDO ATÉ O DIA 30 DE AGOSTO – NA TESOURARIA) 

https://www.infoescola.com/sao-paulo/praca-da-se/

