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Senhores (as) Diretores (as), 
 

Entre 09/03/2018 até 20/05/2018 o Sesc Piracicaba apresentará ao 
público a Exposição Rios Des.Cobertos, cuja temática são as bacias 

hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari, Jundiaí e Médio Tietê, sob 

a ótica da urbanização. 
 

Tal exposição é composta por duas maquetes em 3D, que representam 
em escala o relevo das bacias e também de um recorte de Piracicaba.  

Em ambas as maquetes há projeções mapeadas que trazem à vista do 
público vários elementos, entre eles os rios canalizados. 

 
Durante o período da exposição, o SESC Piracicaba estará recebendo 

grupos de alunos para estudo monitorado e  disponibilizará ônibus para 
o transporte dos alunos , mediante agendamento prévio . 

 
Esclarecemos que somente no  período da manhã  haverá uma 

programação especial, voltada, sobretudo, para alunos do 9º ano do 
EFAF e  Ensino médio, cuja proposta prevê um estudo de  campo  

monitorado nas imediações do Sesc Piracicaba , e atividades 

pedagógicas  ministradas  por educadores do Programa Ponte/ESALQ, 
com vistas a identificar na região indícios de cursos d’águas 

canalizadas. 
No períodos da tarde e noite para as demais séries/ anos  as 

atividades ocorrerão apenas nas dependências do SESC – Piracicaba.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 

 
Os agendamentos podem ser feitos pelo 

e- mail agendamento@piracicaba.sescsp.org.br / A/C Suelym  
Maiores informações: 

https://www.sescsp.org.br/programacao/149472_EXPOSICAO+RIOS
+DESCOBERTOS 

 
https://www.sescsp.org.br/programacao/147948_RIOS+DESCOBERT

OS+MEDIO+TIETE#/content=programacao 
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Em anexo material de apoio com atividades sugeridas para serem 
desenvolvidas na sala de aula.  

Plano de ação – Exposição “Rios des.cobertos: o resgate das águas 
da cidade” ( em anexo ).  

Observação: 
Solicitamos o encaminhamento de um registro (relatos, fotos, vídeos, 

etc.) da visitação na exposição e atividades desenvolvidas sobre o 
tema (material de apoio) no seguinte e – mail : 

ciencias@derpiracicaba.com.br ou biologia@derpiracicaba.com.br 
Para compor um banco de dados e divulgação no site da Diretoria de 

Ensino e encaminhamentos para a SEE/SP.  
 

  

 
 

 Atenciosamente, 
 PCNPs Marly Marsulo (Biologia) e Luciana Victória (Ciências)  

 
 

De Acordo 
 

 
Fábio Augusto Negreiros 

 Dirigente Regional de Ensino 
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