
Diário Ofi cial Poder Executivo - Seção IIII – São Paulo, 122 (13) quinta-feira, 19 de janeiro de 2012IV – São Paulo, 122 (13)

Estudantes da rede pública 
de 32 cidades participam 
de programação especial 
de férias e encontram o 
mar pela primeira vez

Momento inesquecível

esta semana, o Programa Turismo 
do Saber leva 1,3 mil crianças, de 9 
a 11 anos, da rede pública de ensi-
no de 32 municípios do interior, 
para 15 cidades do litoral paulista. 
Até amanhã (20), os jovens parti-
ciparão de atividades na praia 
como aula de surfe, gincanas e 
também outras atrações de férias, 
como pescaria e visitas em par-
ques, museus e locais históricos.

o caminho inverso e promove roteiros nas 
praias para estudantes do interior. 

Ao todo são 32 delegações, cada uma 
composta por 20 meninos e 20 meninas. 
Cada grupo ficará quatro dias hospedado 
em alojamentos coletivos (em escolas públi-
cas) de 15 municípios do litoral paulista. 
Algumas cidades anfitriãs, como Bertioga, 
vão receber duas comitivas, e outras, como 
São Vicente, receberão até três.

A iniciativa oferece ônibus com 45 
lugares, alimentação, material pedagógico, 
camiseta de uniforme, pessoal capacitado 
pelo Estado e policiais para acompanhar as 
delegações. Durante a viagem, os estudan-
tes são acompanhados por 128 monitores 
dos municípios visitantes e mais coorde-
nadores municipais – e ambas as equipes 
trabalham em caráter voluntário. 

O programa foi instituído pelo Decreto 
nº 57.039, de 3 de junho de 2011, em cará-
ter permanente durante os meses de janei-
ro e julho. Substituiu o antigo programa 
Caravanas do Conhecimento – Interior na 
Praia e Redescobrindo o Interior. Os nomes 
foram alterados para Turismo do Saber – 
Interior na Praia e Litoral no Campo.

Visitantes e anfitriões – Neste 
mês, os visitantes são das cidades de 
Anhembi, Aparecida, Bofete, Botucatu, 
Caçapava, Cachoeira Paulista, Campos do 
Jordão, Conchas, Descalvado, Fernando 
Prestes, Ibirá, Ibitinga, Itatinga, Jambeiro, 
Lavrinhas, Lorena, Monteiro Lobato, 
Olímpia, Paraguaçu Paulista, Pardinho, 
Pedrinhas Paulista, Pindamonhangaba, 
Piquete, Porto Ferreira, Pratânia, Queluz, 
Redenção da Serra, São Bento do Sapucaí, 
São Carlos, São José dos Campos, São Luís 
do Paraitinga e Tabatinga.

Os municípios anfitriões são Bertioga, 
Cananeia, Caraguatatuba, Cubatão, Guarujá, 
Iguape, Ilha Comprida, Ilhabela, Itanhaém, 
Mongaguá, Peruíbe, Praia Grande, São 
Sebastião, São Vicente e Ubatuba.

Rogério Mascia Silveira

Da Agência Imprensa Oficial

O encontro com o mar

N

O Turismo do Saber é um 
Programa da Secretaria Estadual 
de Turismo realizado em par-
ceria com o Centro de Estudos 
e Pesquisa de Administração 
Municipal (Cepam), Secretaria da 
Educação e Secretaria de Logística 
e Transportes. Tem como propos-
ta proporcionar à criança uma 
nova experiência de vida, por meio 
do turismo e atividades lúdicas.

Muitos estudantes participan-
tes são de famílias carentes e têm 
na visita uma oportunidade para 
conhecer outras culturas, hábitos 
e ambientes. E também estrei-
tar relacionamentos com colegas 
e monitores ao longo da viagem, 
além de aprender, a partir de 
informações sobre história, arqui-
tetura, recursos naturais sociais, 
entre outras.

Praia e montanha – Nas 
férias de julho de 2011, o Turismo 
do Saber levou 840 alunos de esco-
las públicas do litoral para conhecer 
as montanhas do Vale do Paraíba. 
E agora, no verão, a iniciativa faz 

Na manhã de terça, 17 de janeiro, 
a praia de Itararé em São Vicente rece-
beu comitivas de Aparecida, São Bento 
do Sapucaí e Tabatinga. No total, 120 
crianças uniformizadas, acompanhadas 
de monitores, professores e policiais, 
desembarcaram na orla em frente ao 
teleférico, atração inaugurada em 2002 
que leva turistas ao topo do Morro do 
Vuturuá, para apreciar a vista e saltar de 
parapente. 

Para a maioria dos visitantes, era a 
primeira vez que viam o mar. Tomados 
de emoção, quatro meninos mais afoitos 
saíram correndo em direção à água. Tão 
logo pisaram na areia, foram alertados 
pelos monitores sobre as instruções de 
segurança antes de entrar no mar. 

Na sequência, os visitantes foram 
divididos em duas turmas para ativi-
dades. A maior, com dois terços das 
crianças, fez alongamentos e depois foi 
curtir as ondas pela primeira vez, com 
supervisão permanente e cercada por 
corda para prevenir afogamentos. A 
segunda recebeu noções básicas sobre 
surfe na areia e, em seguida, também 
sob monitoramento, tentou deslizar na 
superfície da água salgada com pran-
chas de bodyboard – esporte em que o 
praticante desce a onda deitado ou de 
joelhos em uma prancha 

Depois, os estudantes se revezaram 
nas atividades. E todos puderam parti-
cipar da recreação na água, brincar na 
areia e fazer a aula de surfe. “A emoção 
de ver o mar pela primeira vez é ines-
quecível. Mas não imaginava que era tão 
grande”, disse Luana Gabriela, de dez 

anos, estudante de Aparecida. Já seu 
colega, Mateus Felipe, da mesma cidade, 
preferiu nem falar, segundo ele, para não 
perder nenhuma onda.

Para um grupo de São Bento de 
Sapucaí, melhor do que pular ondas só 
mesmo fazer buracos na areia. O quinte-
to formado por Daiana Oliveira, Michele 
Camargo, Mateus Nunes, Franciele dos 
Santos e Júlio Moraes em pouco tempo 
fez várias escavações e construiu seu 
primeiro castelo, decorado com conchas 
nas torres. 

Entusiasmada com os moluscos, 
Daiana disse que pretende presentear 
seus pais com as conchas. “São lem-
brancinhas eternas da praia”, confiden-
ciou com as mãos repletas de restos de 
moluscos.

Viagem longa – O ônibus que 
levou os visitantes de Tabatinga saiu 
às 7 horas da cidade na segunda-fei-
ra (16), e chegou às 15h30 em São 
Vicente. Segundo a professora Flor 
Lima Reis, monitora do grupo, a via-
gem de quase 400 quilômetros não 
diminuiu em nada a disposição das 
crianças em passear e aprender mais 
sobre o litoral paulista.

“Já conhecia São Vicente, mas é 
a primeira vez que acompanho estu-
dantes. Está sendo um grande prazer e 
não houve nenhum problema na viagem 
e nem no alojamento coletivo”, conta 
satisfeita a professora Flor. A opinião 
dela foi endossada pelo PM Cláudio 
Lopes, também de Tabatinga, que acom-
panhou o grupo.
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Quinteto de São Bento do Sapucaí: melhor que pular ondas só mesmo fazer buracos na areia

Na praia de Itararé, em São Vicente, a turma recebe noções básicas sobre surfe na areia


