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Objetivos do Projeto:
• Perceber os principais monumentos históricos e culturais de sua
cidade;
• Identificar e descrever os principais marcos urbanos de interesse
turístico de Caxias do Sul;
• Valorizar o visitante e o turista como indutor da economia local, e
conscientizar sobre o papel do cidadão local na preservação e
valorização do patrimônio cultural do nosso Município.

Público Alvo: Alunos do 4º ano da rede municipal;

'Quando o turismo assume o seu caráter educacional,
ele ajuda a resgatar as práticas de lazer e cultura,

indispensáveis para o desenvolvimento da cidadania,
sensibilizando os residentes para a preservação dos

patrimônios da cidade e do meio ambiente.'



  

-Desmistificar a idéia de que o turismo se resume 
unicamente a festas e viagens, geralmente vistas sob uma 
ótica preconceituosa. Fazendo com que,até mesmo aquele 
cidadão mais alheio ao universo turístico, se sinta 
estimulado a interagir, participar e compreender que assim 
como o turista ele também é figura essencial para que o 
turismo funcione.
E nada mais adequado do que estimular o cidadão a 
conscientizar-se para o turismo, desde seus primeiros anos 
escolares, pois, é também na escola que ele construirá 
seus projetos de vida enquanto integrante da Sociedade.



  

Roteiro do Passeio:

Organizado com base nos referenciais curriculares do 
município e os PCN´s e o Plano Municipal de Turismo;

Monumento Nacional ao Imigrante;
-Casa de Pedra;
-Pavilhões da Festa da Uva:
-Jesus do Terceiro Milênio
-Memorial Atelier Zambelli
-Cidade de Rolhas;



  



  



  



  

Agendamentos:

À partir do dia 06 de junho de 2016;
Horário do passeio: Das 13:30 com retorno às 16:30;
Em caso de chuva o passeio é remarcado;
É necessário que os alunos levem garrafinha com água e 
lanche, preferencialmente coletivo;

Material Didático: Revista em quadrinhos 'Caxias para 
Todos os Sentidos”.

'Nós não podemos fazer grandes coisas, apenas 
coisas pequenas com grande amor.” 

Madre Teresa de Calcutá
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