
  

 

Parque Estadual de Campinhos 
 

Aula de Campo - 6º anos 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

   

 
 

Primeiro parque estadual criado para conservar o Patrimônio Espeleológico do 

Paraná, o Parque de Campinhos possui uma área de 336,98 hectares. Foi criado em 20 

de Julho de 1960 e está localizado na região montanhosa do Açunguí, no Primeiro 

Planalto Paranaense, num dos maiores Complexos de Cavernas do Brasil, entre São 

Paulo e Paraná. Localiza-se a 65 km de Curitiba, no município de Tunas do Paraná, em 

uma região importante para a economia do nosso Estado devido a sua formação 

geológica, que favorece a extração do calcário e o plantio de hortaliças. 

O parque conta com uma incrível beleza natural, realçada pelo conjunto de grutas, 

dentre as quais está a Gruta dos Jesuítas, a quinta maior do estado com 1400 metros de 

extensão, nela observaremos o resultado da ação da água sobre o calcário a fim de 

desenvolver um olhar mais técnico para diferenciar as imensas formações minerais de 

milhares de anos (estalactites, estalagmites e colunas de até 9 metros), e um olhar 

artístico para apreciar a beleza dessas formas tridimensionais. Com uma boa dose de 

imaginação conseguiremos visualizar figuras como a de um macaco ou a de um jacaré. 

Além das grutas, inúmeras trilhas compõem o parque. Na que percorreremos por 

900m, observaremos as descobertas dos pesquisadores sobre a fauna e a flora locais, 

como a vegetação original da Floresta de Araucárias e espécies de animais ameaçados 

de extinção, como a gralha azul.  

Fonte: Site do IAP 

 

 

 

Informativo 07 / 2020  



  

 Data: 03 de abril – (sexta –feira) - 6º ano A  

 Data: 15 de abril – (quarta-feira) - 6º ano B e C 

 Saída: 8h – pontualmente, com o documento em mãos 

 Retorno na escola: 17h40min  

 Custo: R$ 85,00 (a serem pagos até o dia 27 de março) 
 

IMPORTANTE: 
 

 Passar repelente e protetor solar antes de sair de casa. 

 Vestir (calça; camiseta de manga comprida; tênis com cadarço; solado próprio para 

caminhar em rochas e boné) para entrar na gruta e fazer a caminhada. NÃO PRECISA 

SER DO UNIFORME. 

 Levar numa mochila outra muda de roupa, outro tênis, toalha, saco plástico, repelente, 

protetor solar e capa de chuva. 

 Levar lanterna com pilhas novas (com cordão para pendurar no pescoço) – material 

imprescindível para entrar na gruta. 

 Farnel em outra mochila: lanche da manhã, almoço e lanche da tarde – organizá-los 

em sacolas plásticas para facilitar o retorno. EVITAR EMBALAGENS DE DESCARTE! 

Vamos pensar em nosso projeto Carbono Zero! 

Por exigência da ANTT e DER, os passageiros deverão portar, no dia da atividade, carteira de 

identidade ou certidão de nascimento original. O mesmo documento que será indicado 

no canhoto de autorização para saída da escola. 
 

Devido aos compromissos que a escola assume na contratação de transporte e 
outros serviços necessários às atividades, somente os alunos que efetivarem o pagamento 
até a data estabelecida terão participação garantida. 

 
Em caso de cancelamento da atividade pela escola, por quaisquer motivos, a 

coordenação restituirá o valor pago, até dois dias úteis após a data prevista para a atividade. 
 

    Assim, solicita-se dos Senhores Pais ou Responsáveis OBSERVAR 
ATENTAMENTE a data de saída, bem como DEVOLVER A AUTORIZAÇÃO PREENCHIDA 
CORRETAMENTE, para a coordenação, juntamente com a importância devida até 27 /03. 

 

Curitiba, março de 2020. 
 

A Coordenação 
 

Este informativo está disponível no site: www.colegiointegral.com.br , será enviado para o e-
mail dos responsáveis e no grupo de pais do whatsapp.  

Os alunos receberão, na agenda, apenas o canhoto para confirmação, autorização e 
pagamento. A coordenação irá recolher esse canhoto com o valor referente.  

 ...............................................................................................................................................  

Ref. Informativo 06 /20 – CAMPINHOS - 6º anos A, B e C. 

Autorizo meu(minha) filho(a) ________________________________________________,do 6º ano___, 

portador(a) do RG nº  ________________________________ ou número do registro da certidão de 

nascimento  ___________________________ a participar da atividade externa – Parque Estadual de 

Campinhos – Tunas -  PR. 

 

 

Data: ____/____/____ __________________________________ 

Assinatura do Responsável 

http://www.colegiointegral.com.br/

