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Comunicado nº 17 /2019 

PROJETO: A ESCOLA EM MOVIMENTO 

“Saída Cultural” 
Srs. pais e ou responsáveis dos (as) alunos (as) do Ensino Fundamental I 

(dos 2ºs e 3ºs anos, manhã e tarde). 
 
Você acha que os insetos não são importantes e que só atrapalham? 
Consegue imaginar nosso planeta 15% mais leve e com a metade dos 
seres vivos existentes? Pois é, os insetos, aparentemente tão 
insignificantes, representam mais da metade da vida do planeta e, somente 
as formigas, 15% de seu peso! É melhor conhecermos um pouco mais 
sobre esses animais, não é mesmo? Mas, que tal de uma forma diferente? 
Já imaginou um zoológico de insetos? Nunca imaginou?  
Um mundo dentro de outro mundo! O Museu do Instituto Biológico, com a 
exposição Planeta Inseto, mostra a importância desses organismos e seu 
universo particular. A exposição retrata, de forma lúdica e interativa, os 
diversos aspectos sobre os insetos, sensibilizando o público para sua 
importância na sustentabilidade ambiental, produção de alimentos e saúde 
pública.  
Planeta Inseto é o único Jardim Zoológico de insetos do Brasil e América 
Latina, autorizado pelo IBAMA e Secretaria do Meio Ambiente do Estado de 
São Paulo.  
O projeto é coordenado pelo Instituto Biológico (IB-APTA), órgão da 
Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, tendo 
como parceiros UNESP – Centro de Estudos de Insetos Sociais, Fiação de 
Seda BRATAC – Bastos e Syngenta. 
 
 Onde: Museu do Instituto Biológico 
Endereço: Av. Dr. Dante Pazzanese, 64 – Vila Mariana, São Paulo/SP  
Data : 28 de maio de 2019- 3ª feira 
Saída do Colégio manhã: 07h30 – retorno previsto: 12h00. 
                               Tarde : 13h30 -  retorno previsto: 17h30. 

 
Investimento: R$ 65,00 (sessenta e cinco reais). 
 
Pagamento até no máximo dia 15/05/19.impreterivelmente. Trazer o pagamento 
juntamente com a autorização devidamente preenchida e assinada.  
OBS: Após esta data não serão mais aceitos pagamentos, pois há um 
agendamento conforme o número de participantes. 
ITENS INCLUSOS: Transporte em ônibus de turismo com ar condicionado, toalete, 
ingresso, monitoria local especializada e monitoria Staff Eventos, que acompanhará 
o grupo desde a saída da escola. 
O uso do uniforme completo e tênis será obrigatório. 
            Enfatizamos a importância da participação de todos, pois os temas serão 
abordados em trabalhos realizados por nossos alunos em sala de aula. 
           Para os(as) alunos(as) que não participarem deste evento haverá aula neste 
dia.Desde já agradecemos a colaboração e o incentivo. Atenciosamente, 

Coordenação Pedagógica 
                                                                                             10 de abril de 2019 

AUTORIZAÇÃO: “Planeta Inseto” 
Autorizo o(a)  aluno(a)  __________________________________ do ___º ano ____  

a participar do Estudo do Meio no Museu do Instituto Biológico, localizado à:  
 Av. Dr. Dante Pazzanese, 64 – Vila Mariana, São Paulo/SP, no dia 28/05/2019,                                                              
São Paulo, ___de   _____________de 2019. 
Nome do responsável: ______________________________________________ 
Grau de parentesco:_________________________________________________ 

                                                        ASSINATURA DO RESPONSÁVEL 
 


