Comunicado nº 55

Curitiba, 14 de agosto de 2018.

Assunto: Viagem Cultural - Ensino Médio – CENTRO DE ESTUDOS DO MAR
PONTAL DO PARANÁ – PR
Prezados Senhores Pais e/ou Responsáveis
O COLÉGIO VICENTINO SÃO JOSÉ, de acordo com a Proposta Pedagógica,
oferece aos estudantes do 1º e 2º ano do Ensino Médio, num programa interdisciplinar,
esta viagem educacional para conhecer lugares importantes e culturais.
O Colégio escolheu a OLIMPUS TURISMO EDUCACIONAL, juntamente com os
professores, para coordenar as atividades, pois é especializada em viagem educacional e
vem, há 22 anos, prestando serviços turísticos educacionais para diversos colégios de
Curitiba.
PROGRAMA: dia 21 de setembro (sexta-feira)

* saída do Colégio: 07h30min
* retorno ao Colégio: 18h
PROGRAMAÇÃO: Seguiremos em ônibus de turismo pela BR 277 até Pontal do Paraná.
No Centro de Estudos do Mar teremos a visita “in loco” de estudos marinhos onde as
principais áreas de atuação científica da instituição, mantida pela UFPR, têm sido a
biologia marinha e a oceanografia biológica, com ênfase no estudo da composição,
estrutura e funcionamento de ecossistemas estaurinos e de plataforma, no cultivo
econômico e ecológico de organismos aquáticos e no programa antártico brasileiro. Os
estudantes terão palestra com Biólogo e farão visitas monitoradas nas dependências,
laboratórios e farão observação da fauna e flora litorânea.
O QUE LEVAR:
 Documento de Identidade - RG (original), lanche para manhã e tarde, água, uma
troca de roupa e calçado extra sendo calçado com sola de borracha ou tênis, toalha de
banho, protetor solar, repelente e boné.
 Obs. Para entrar no mangue, levar uma roupa mais velha, camiseta de manga
comprida, calça e calçado com cadarço, que seja praticamente uma roupa descartável.
 CUSTO POR ESTUDANTE: R$ 166,00
 FORMA DE PAGAMENTO:
A vista ou com 02 cheques pré-datados no valor de R$ 83,00 para: 24/agosto –
14/setembro.
 INCLUI: Transporte em ônibus de turismo, entrada no Centro de estudos do Mar,
almoço com refrigerante, guia de turismo e uma camiseta especial do Projeto CEM Centro de Estudos do Mar.
 OBSERVAÇÕES:
1. Entregar o valor e a autorização até o dia 24 de agosto (6ª feira), na
Coordenação, com a marcação do tamanho da camiseta, pois a confecção é
realizada com antecedência.
2. Mínimo de 35 alunos participantes.
Contamos com a participação de todos. Estamos à disposição para quaisquer
esclarecimentos ou dúvidas.
Atenciosamente,
_______________
Simone Gianesini
Coordenação Pedagógica

_______________
Ir. Edith Zinkowski
Direção
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Estudante:________________________________________________ Turma: ________
Camiseta: (

) P - (

)M–(

)G- (

) GG
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