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Senhores pais, responsáveis e alunos do ENSINO MÉDIO 
 
Convidamos os alunos do Ensino Médio a participar do passeio cultural em Campos do Jordão. 
Lá visitaremos ao Palácio da Boa Vista, também conhecido como Palácio do Governo que está 

aberto à visitação desde 1970, reunindo obras de grandes nomes das artes como Anita Malfatti, Tarsila 
do Amaral, Victor Brecheret, Candido Portinari, além de uma coleção de artes sacras, pratarias, louçarias, 
tapeçarias e mobiliário dos séculos XVII, XVIII e XIX.  

O Auditório Cláudio Santoro foi inaugurado em 1979 contando com um moderno projeto para 
receber artistas e público com conforto. Nos jardins foi instalado um museu ao ar livre: O Museu Felícia 
Leirner, com esculturas da artista, nascida na Polônia que viveu entre 1904 a 1996, radicada no Brasil 
desde 1927. Neste espaço há um conjunto de 85 obras de bronze, cimento branco e granito. A disposição 
das obras no espaço do jardim, ficou a critério da própria artista e estão agrupadas pelas fases da 
trajetória dela: figurativa (1950-1958), a caminho da abstração (1958-1961), abstrata (1963-1965), 
orgânica (1966-1970) e recortes na paisagem (1980-1982).  

A Casa da Xilogravura é uma grande atração cultural, pois é o único museu no Brasil dedicado a 
essa técnica e reúne em suas 20 salas mais de 5 mil obras de 400 artistas, entre Oswaldo Goeldi, Lasar 
Segall, Tarsila do Amaral, Lívio Abramo, Marcello Grasmann, Maria Bonomi, Regina Katz e tantos outros. 
Na China Antiga esta arte milenar ganhou notororiedade, quando começou a produzir seus primeiros 
livros; no Japão foi usada para a confecção de seus talismãs e na Europa foi utilizada para ilustrar os 
livros. Hoje é empregada nos cordéis nordestinos, por ser uma técnica barata e muito eficiente. A Casa 
da Xilogravura ou Museu da Xilogravura foi inaugurada em 1987, pelo professor da Escola de 
Comunicação e Artes (ECA-USP), Antônio Fernando Costella que é um amante dessa arte e também um 
xilógrafo, que fez do museu a extensão de sua casa, já que suas obras já não cabiam mais na mesma.  

Ainda no circuito dos passeios mais tradicionais, temos a Ducha de Prata que reúne várias quedas 
d’águas artificiais que podem ser observadas de vários ângulos por meio de passarelas de madeira.  
Faremos um “tour” para observar e descobrir qual é o estilo arquitetônico desta cidade. A verdade é que 
Campos do Jordão reúne uma variada mistura de padrões de arquitetura trazidos de fora do país após a 
Segunda Guerra Mundial e intensificada a partir do “boom” turístico do final dos anos 80, quando passa 
a se inspirar ainda mais na arquitetura de países de clima frio.  

E, finalmente também visitaremos a Fábrica de Chocolate que é envidraçada para que se possa 
observar de perto boa parte do processo produtivo. Há um pequeno espaço cultural onde é contada a 
história do chocolate.   

O almoço será no Restaurante “Muralha”. - “Self-service” à vontade (comida feita no fogão à lenha), 
um suco ou refrigerante ou água e uma sobremesa. 

 
Atentem para as informações: 
 

Data: 18 de junho de 2019 – terça-feira. 
Saída: 6 horas (estar no Colégio às 5h45). (Isso mesmo!!!: Madrugada!!) 
Retorno: chegada no colégio às 20 horas (Dependendo do trânsito podemos chegar antes ou depois). 
Valor: R$ 160,00(cento e sessenta reais) (Transporte, ingressos, monitoria e almoço).  
Levar lanche. 

 
Formas de pagamento: 
* À vista, em dinheiro ou cheque para o dia 14/06/2019;                                        
Obs: 1 - escrever no verso do cheque o nome do aluno, a série, o nº do telefone e endereço; caso o aluno 
adquira o ingresso e no dia não compareça, não conseguiremos devolver o pagamento, conforme norma 
do local. 
Entregar a autorização e o pagamento, na tesouraria, até o dia 14 de junho de 2019 (sexta-feira).  
O passeio está condicionado à formação de grupo para preenchimento de vagas no ônibus - mínimo de 
35 alunos, caso não atinja este número o passeio será cancelado. 
Informações gerais: Os alunos que forem ao passeio devem estar devidamente uniformizados. 

 
                              São Paulo, 24 de maio de 2019.  

 
 

Direção/Coordenação   
 

 



 

                               AUTORIZAÇÃO 

Meu(a) filho(a)____________________________________da  Turma_______ 
está autorizado(a) a participar do passeio cultural em Campos do Jordão no dia 18/06/2019.  
R.G e/ou Certidão de nascimento do aluno:    
________________________________________(informação importante, não esqueça de 
anotar!) 
Assinalar a forma de pagamento (   ) dinheiro.  (  ) cheque(colocar no  verso do cheque o nome do 
aluno, turma, o nº do telefone e endereço). 

Nome do pai, mãe ou responsável:___________________________________ 
 
Ass:____________________________________________________________ 

 


