Comunicado nº 31

Curitiba, 10 de junho de 2019.

Assunto: Viagem Cultural - ECO DO AVENCAL - PORTO BELO /SC
Prezados Senhores Pais ou Responsáveis,
O COLÉGIO VICENTINO SÃO JOSÉ, de acordo com a Proposta Pedagógica, oferece aos
estudantes do Ensino Médio, num programa interdisciplinar, esta viagem educacional para conhecer,
aplicar e concretizar conhecimentos adquiridos em sala de aula.
O Colégio escolheu a OLIMPUS TURISMO EDUCACIONAL, já que esta é especializada
neste tipo de viagem ecológica e educacional e vem, há 22 anos, prestando serviços turísticos
educacionais para diversos colégios de Curitiba.
PROGRAMA: dia 30 de julho (terça-feira) * saída do Colégio: 05h30
* retorno ao Colégio: 22h (aproximadamente)
PROGRAMAÇÃO: Seguiremos em ônibus de turismo com destino à cidade de Porto Belo/SC, pela
BR 376 e 101 - 250 km, para a visita ao Eco do Avencal, onde podemos observar animais (répteis,
anfíbios, aracnídeos), caminhar por trilhas, conhecer réplicas de esqueleto de dinossauros, aspectos da
geografia (biomas, arqueologia), corpo humano, a mini usina hidrelétrica e outras fontes de energia
para vivenciar experiências com elementos da Química e da Física.
A chegada ao Eco do Avencal será às 9h, quando tomaremos o café da manhã. Em seguida,
iniciaremos as atividades pedagógicas com os monitores e educadores do local.
Ao meio-dia, teremos o almoço; após, continuidade das atividades e o lanche da tarde.
A expedição será conduzida pelo guia de turismo da OLIMPUS e por professores do Colégio.
Todos deverão seguir sempre as orientações do guia e dos professores para que não haja nenhum
imprevisto. Iniciaremos o retorno para Curitiba por volta das 17h30 com chegada prevista às 22h.
O QUE LEVAR: Documento de Identidade Original (RG), protetor solar, repelente, boné, calçado
com sola de borracha ou tênis, estar uniformizado e um lanche para o percurso de ida.
INVESTIMENTO: R$ 264,00 ou duas (02) parcelas de R$ 132,00
FORMA DE PAGAMENTO: À vista ou com 02 cheques pré-datados no valor de R$ 132,00 para:
25 de junho e 25 de julho.
INCLUI: Transporte em ônibus de turismo, todas as atividades no Eco do Avencal, 03 refeições: café
da manhã, almoço e lanche da tarde, e guia de turismo.
OBSERVAÇÕES: Entregar o valor e a autorização até o dia 25 de junho (3ª feira), na Coordenação.
Contamos com a participação de todos. Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos
ou dúvidas.
Atenciosamente,

______________
Simone Gianesini
Coordenadora Pedagógica

__________________
Irmã Leonides Selhorst
Diretora

Autorização de Viagem de menores de 16 anos desacompanhados dos Pais
Lei 13.812/2019 de 18 de março de 2019
Em alteração do art, 83 da lei 8.069/1990, conhecida como estatuto da criança e do adolescente.

PORTO BELO/SC
Colégio Vicentino São José - Olimpus Turismo Educacional
Nome completo do responsável:_________________________________________________________
Nacionalidade:_____________________________, estado civil:________________________________
Profissão:_____________________________RG:____________________CPF___________________
Endereço completo: __________________________________________________________________
AUTORIZO meu filho (a)________________________________________ do Ensino Médio,
ANO:_____ TURMA: _____
Nacionalidade:_______________________ Data de nascimento: ____ - _____ - ___________(menor)
R.G.________________________________________ ou C.Nasc. ______________________________.
A viajar para Porto Belo – SC , acompanhado do (a) professor (a)--------------------------------------,
brasileiro (a), portador (a) da cédula de identidade nº_______________________- SSP___,
inscrito(a) no CPF nº______________________________, sendo a viagem no período de 30 /07/2019.

Por fim, DECLARANDO que as informações contidas no presente documento são verdadeiras.
Curitiba, ____de ____________ de 2019.
Responsável:__________________________________________________________________________
RG:_________________________________________________________________________________
CPF:________________________________________________________________________________
Telefone para contato: __________________________________________________________________

_________________________________
Assinatura do Pai, Mãe e/ou Responsável
Obs. Assinatura tem que ser com firma reconhecida.

