
 

Carta de Apresentação  
 
Prezado Diretor (a), 
  

O Beto Carrero World, o maior parque temático da América Latina, vem através desta 
apresentar o programa Experiência Estudantil, uma proposta envolvente, auxiliando temas que 
são desenvolvidos em sala de aula. Este programa foi desenvolvido em parceria com o Museu 
Oceanográfico Univali, localizado em Balneário Piçarras e mantido pela Universidade do Vale do 
Itajaí. O museu possui um Departamento de Educação que possibilita ação de cunho educativo, 
proporcionando assim uma reflexão sobre temas que envolvem as áreas temáticas do museu que 
tem como principal a oceanografia. Nesta parceria teremos a biologia e fauna marinha no museu 
e a fauna terrestre no Zoológico do Beto Carrero World que também abordará conceitos de 
preservação e de meio ambiente. São temas e reflexões que vem ao encontro com a proposta de 
Educação Ambiental segundo compreensão da Resolução nº 2, de 15 de junho de 2012 que 
estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental, em seu Art. 2º “A 
Educação Ambiental é uma dimensão da educação, é atividade intencional da prática social, que 
deve imprimir ao desenvolvimento individual um caráter social em sua relação com a natureza e 
com os outros seres humanos, visando potencializar essa atividade humana com a finalidade de 
torná-la plena de prática social e de ética ambiental”. 
 

Na visita ao Museu Oceanográfico Univali alunos e professores terão uma experiência 
única com temas que abordam os oceanos, desde a formação da vida, evolução e a dinâmica dos 
oceanos, biodiversidade marinha e a relação humana neste contexto por uma visita 
acompanhada por mediador. No Beto Carrero World, em uma palestra inicial, os alunos terão 
informações sobre a importância da manutenção de um Zoológico no mundo atual e suas 
aplicações. Após a palestra estarão livres para fazer uma visita com os professores e observar os 
animais do zoológico, com um mapa especial para esta atividade, ou poderão aproveitar a tarde 
deste primeiro dia em algumas das mais de 100 atrações que o Beto Carrero World oferece. Esta 
parceria se dá em torno das potencialidades acerca destes espaços educativos, sendo o Museu 
Oceanográfico Univali com relação à fauna marinha e o Zoo Beto Carrero quanto à fauna 
terrestre, permitindo unir estudo e diversão de maneira agradável. 
 

Sabemos do imenso trabalho de planejamento que acontece no começo do ano e que as 
viagens de estudo do meio são oportunidades que podem ser programadas e podem ser 
exploradas como um diferencial proposto pelo colégio como atividade complementar. Diante 
disso, nossas propostas têm respaldo no PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO 2014/2024 que, 
em sua Meta 6 prevê oferecer educação em tempo integral em, no mínimo, 50% (cinquenta por 
cento) das escolas públicas, de forma a atender, pelo menos, 25% (vinte e cinco por cento) dos 
(as) alunos (as) da educação básica. Em sua Estratégia 6.4 fomentar a articulação da escola com 
os diferentes espaços educativos, culturais e esportivos e com equipamentos públicos, como 
centros comunitários, bibliotecas, praças, parques, museus, teatros, cinemas e planetários. 
 

Neste primeiro contato, buscamos anexar a esta apresentação um material ilustrativo para 
que ao receber possa levar ao conhecimento dos orientadores, supervisores e demais gestores 
como forma de proposta. 
 
Ficamos à disposição, para mais informações 
ou para uma apresentação mais detalhada. 
 
Cordialmente, 
Equipe Comercial  
Beto Carrero World 
 

 


