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Proposta de Estudo do Meio 

Bertioga socioambiental 

• Endereço: Avenida Miguel Estéfano, 2001 – Guarujá – SP 

• Data: 30 de julho de 2019 

• Público: alunos dos 8º e 9° anos 

• Duração: período integral 

• Número de vagas: mínimo 35 e máximo 42 alunos por ônibus 
 

Informações gerais sobre os locais a serem visitados: 

Um dos municípios com maior porcentagem de área verde do Estado de São Paulo, Bertioga tem 

encantos naturais, como os mais de 33 quilômetros de praias, manguezais, rios e cachoeiras e 

obras que contam a história do Brasil. Seu nome tem sua origem no tupi antigo falado na costa 

brasileira, através do termo tupi piratyoca, que significa "casa do peixe branco". Para outros, no 

entanto, Bertioga tem origem no termo tupi buriquioca, que significa "casa do muriqui". 

Bertioga foi muito importante durante o início da colonização portuguesa, no século XVI, a região 

era considerada de transição entre o território tupinambá e o território dos tupiniquins. Uma 

herança dos tempos coloniais, o Forte São João, é considerado a mais antiga fortificação 

portuguesa no Brasil e foi tombada em 1940 pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional.  

 

Manguezal 

A formação vegetal do mangue (plantas e arbustos) possui raízes externas (aéreas). Como o solo do 

mangue é pobre em oxigênio, este é obtido pelas plantas fora do solo. Em função da diversidade da 

região, podemos dividir os mangues em: mangue-branco, mangue-vermelho e mangue siriúba. As 

plantas possuem sementes compridas, finas e pontudas. Isto ocorre para facilitar a reprodução, 

pois quando caem no solo úmido, podem se fixar com mais facilidade. 

 

Costão Rochoso – Praia de Indaiá 

A praia do Indaiá é um aquário marinho, com sua água limpa e calma dentro do estado de São Paulo 

apresenta o costão rochoso bem preservado que abriga diversas espécies marinhas. 

 

Mercado do Peixe 

O Mercado de Bertioga se compõe de 16 boxes, sendo que um deles, o de número 16, é explorado 

pela colônia de pescadores da região. 

 

Objetivos do estudo:  

• Aprender conceitos básicos sobre os ecossistemas associados ao Bioma Mata Atlântica. 

• Observar e conhecer as espécies de animais marinhos de interesse comercial. 

• Entender a importância da pesquisa científica. 

• Aprender tópicos sobre o processo de colonização no nosso país.  
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• Compreender a importância da conservação da mata atlântica e também dos oceanos para a 
manutenção da biodiversidade. 
 

Imagens dos locais: 

 
 

 
Recomendações 

• Usar tênis confortáveis e boné. 

• Usar protetor solar e repelente contra insetos. 

• Levar roupas para banho, toalha e troca de roupa. 

• Levar garrafinha para água. 
 

Serviços 

• Transporte em ônibus de turismo com serviço de bordo (wafer, club social, suco e água). 

• Monitoria especializada. 

• Almoço com bebida e sobremesa. 

• Cortesia para 2 professores acompanhantes. 
 

Roteiro do período integral 

07h: partida do colégio  

09h30min: visita ao Costão do Indaiá 

10h: passeio de escuna e visita ao manguezal 

13h: almoço 

14h: visita ao Forte São João 

15h:  visita ao Mercado do Peixe 

16h: lazer na praia 

18h: embarque de retorno 

20h30min: chegada prevista ao colégio 
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Investimento 

Valor por aluno: R$ 190,00 
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Senhores pais e responsáveis, 
 
Informamos que a Reserva Ecológica da Juréia está impossibilitada de receber grupos de 
turismo por tempo indeterminado devido a um deslizamento de terra ocorrido recentemente 
na região. Por esse motivo, a viagem de Estudo do Meio das turmas dos 8° e 9° anos foi 
alterada para Bertioga. 
 
Lamentamos essa alteração, porém garantimos que o roteiro não sofrerá nenhuma perda, 
inclusive em relação aos conteúdos abordados. 
 
Estamos à disposição para esclarecer qualquer dúvida sobre o assunto e também 
deixamos aqui o contato da Viação Jundiá – (15) 3388-3500, empresa responsável pelo 
transporte local. 
 
Atenciosamente, 
 
Pedro Verdan 
Diretor da Anacã  
pedro.verdan82@gmail.com 
(11) 98127-7389 
 


