Comunicado nº 46

Curitiba, 20 de julho de 2018.

Assunto: Viagem Cultural 6º ANO – CAMINHO DOS IMIGRANTES São José dos Pinhais
Prezados Senhores Pais e/ou Responsáveis,
O COLÉGIO VICENTINO SÃO JOSÉ de acordo com a Proposta Pedagógica oferece aos
estudantes de 6º ano, num programa interdisciplinar, esta viagem educacional para conhecer lugares
importantes e culturais. Será uma marca significativa de nossa cultura e concretizará os conhecimentos
adquiridos em sala de aula.
O Colégio escolheu a OLIMPUS TURISMO EDUCACIONAL, juntamente com os professores,
para coordenar as atividades, pois é especializada neste tipo de viagem educacional e vem, há 22 anos,
prestando serviços turísticos educacionais para diversos Colégios de Curitiba.

PROGRAMA: 22 de agosto (quarta-feira)

* saída do Colégio: 07h30min
* retorno ao Colégio: 17h30m

 PROGRAMAÇÃO: Saída do Colégio às 7h30min com destino à São José dos Pinhais (a 20 km
de Curitiba) onde faremos a visita na Colônia Italiana Mergulhão em propriedades rurais com cultivo e
produção de: morangos, vinícola, horta hidropônica e museu Dom Roberto com variado acervo
histórico. A parada para o lanche da manhã será numa agradável chácara com diversos animais
domésticos e bosque de pinus. O almoço será no Restaurante Rural Delícias do Sítio com espaço para
convivência e lazer.
Na parte da tarde visitaremos na Colônia Murici a Casa da Cultura Polonesa com rico acervo da
herança dos imigrantes poloneses, a Igreja do Sagrado Coração de Jesus, parada para o lanche na
Casa de troncos Kawiarnia e quiosque de artesanato.
Todos deverão estar uniformizados e seguir sempre as orientações do guia e professores para
que não haja nenhum imprevisto. Retorno ao Colégio às 17h30min.
 O QUE LEVAR: Lanche para a manhã e tarde, calçado com sola de borracha ou tênis, garrafinha de
água mineral, se quiserem podem dinheiro para compra de produtos coloniais e lembranças.



INVESTIMENTO: R$ 100,00

 INCLUI: transporte em ônibus de turismo, almoço com refrigerante e guia de turismo.
 Entregar o valor e a autorização até o dia 10 de agosto na Coordenação Pedagógica.
Contamos com a participação de todos. Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos ou
dúvidas.
Atenciosamente,
________________

Ir. Edith Zinkowski
Direção Colégio Vicentino São José

Ubiratan Gomes
OLIMPUS TURISMO – 3324 9845

OLIMPUS -AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.
OPERADORA DE TURISMO EDUCACIONAL
EMBRATUR- 19729-00-41-5
Rua Conselheiro Laurindo, 809 – sala 606
Fone/Fax: (41) 3324 9845 – 3023 6758 – 9186 8824

 Entregar até dia 10/08/2018 -----------------------------------------------------------------------E-mail: olimpusturismo@olimpusturismo.com.br

A U T O R I Z A Ç Ã O – 6º ANOS

Autorizo meu filho (a): _________________________________________________________________
Turma: 6º ____ , à participar da Aula de Campo - Caminhos dos Imigrantes no dia 22 de agosto 2018 .
TELEFONES:_________________________________________________________________________
Assinatura do Responsável: ______________________________________________________________

