
 

 
Comunicado nº 55                                                                Curitiba, 04 de setembro de 2019. 
 
Assunto: Viagem Cultural - 6º ANO VILA VELHA E BURACO DO PADRE - PR 

Prezados Pais e/ou Responsáveis, 
 

   O COLÉGIO VICENTINO SÃO JOSÉ, de acordo com a Proposta Pedagógica, 
oferece aos estudantes do 6º ano, 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 é especializada 
neste tipo de viagem educacional e vem, há 23 anos, prestando serviços turísticos 
educacionais para diversos colégios de Curitiba. 

PROGRAMA: dia 24 de outubro (quinta-feira)  *saída do Colégio: 07h30                               
                                                           *retorno ao Colégio: 18h    

PROGRAMAÇÃO: Seguiremos em ônibus de turismo até o Parque Estadual de Vila Velha 
pela BR 277 até Ponta Grossa, a 100 km de Curitiba. No Parque serão desenvolvidas 
atividades educacionais, através da visita guiada pelas formações rochosas de arenito, gruta 
e trilha ecológica, toda a maravilhosa obra que a natureza esculpiu em milhões de anos. 
Conheceremos as Furnas e a Lagoa Dourada. Faremos o nosso almoço no Restaurante 
Panorâmico e, no período da tarde, seguiremos para o Buraco do Padre, uma área de 
educação ambiental e lazer, cujo maior apelo é o anfiteatro subterrâneo como uma furna, de 
43 m de altura e 30 m de diâmetro, acessado por trilhas entre mata nativa. A expedição será 
conduzida por guia de turismo da Olimpus e por professores do Colégio. Todos deverão 
seguir sempre as orientações do guia e professores para que não haja nenhum imprevisto. 
 O QUE LEVAR: 
 Documento de Identidade - RG (original), lanche para manhã e tarde, uniforme do 
Colégio, carteira de estudante, uma troca de roupa, calçado com sola de borracha ou tênis, 
uma garrafinha de água mineral, boné e repelente.      

INVESTIMENTO: R$ 146,00 ou 02 parcelas de R$ 73,00 

FORMA DE PAGAMENTO: À vista ou com 02 cheques pré-datados no valor de R$ 73,00 
para: 11 de setembro e 11  de outubro. 
INCLUI: transporte em ônibus de turismo, guia, ingresso no Parque Estadual de Vila Velha, 
ingresso no Buraco do Padre e almoço com refrigerante. 
OBSERVAÇÕES: 

1. Entregar o valor e a autorização até o dia 11 de outubro (6ª feira), na Coordenação. 
2. Em caso de chuva forte, a viagem será adiada. 
3. Levar Documento de Identidade original. 

 

Contamos com a participação de todos. Estamos à disposição para quaisquer 
esclarecimentos ou dúvidas. 

       Atenciosamente, 
 
                   _______________                                            __________________ 
                   Simone Gianesini                                             Irmã Leonides Selhorst                                              
         Coordenação Pedagógica                                                Direção 
 

                       
 

 

 

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  

 

 
 

  

E-mail: olimpusturismo@olimpusturismo.com.br 
 

mailto:olimpus@softone.com.br


 
 

 
 

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 

 
PONTA GROSSA - PR 

Colégio Vicentino São José - Olimpus Turismo Educacional 
 

 

Nome completo do responsável:____________________________________________________________ 

Nacionalidade:______________________________, Estado Civil: _________________________________ 
 
Profissão:_____________________________ RG:_____________________CPF:_____________________ 

Endereço completo: ______________________________________________________________________ 

AUTORIZO meu (minha)   filho (a)_______________________________________________Turma: ______ 

Nacionalidade:___________________________ Data de nascimento: ____ - _____ - ___________ (menor) 

R.G: ___________________________________ ou C.Nasc. ______________________________________ 

 

A viajar para Ponta Grossa - PR, acompanhado (a) da guia Thais Gomes Tardivo, brasileira, portadora 

da cédula de identidade nº 7.736.398-0 –SSPPR, inscrita no CPF nº 064.804.529-33 sendo a viagem no 

período de 24 /10/2019. 

 
  

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 e/ou Mãe 

     Obs. Assinatura tem que ser com firma reconhecida.                                                                              
 
                                             
 


