Comunicado nº 17

Curitiba, 02 de abril de 2018.

Assunto: Viagem Cultural - 7º ANO
ECO DO AVENCAL – PORTO BELO /SC
Prezados Senhores Pais e/ou Responsáveis
O COLÉGIO VICENTINO SÃO JOSÉ, de acordo com a Proposta Pedagógica, oferece
aos estudantes de 7º 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
ecológica-educacional e vem, há 22 anos, prestando serviços turísticos educacionais para
diversos colégios de Curitiba.
PROGRAMA: dia 10 de maio (quinta-feira) * saída do Colégio: 05h30min
* retorno ao Colégio: 22h
PROGRAMAÇÃO: Seguiremos em ônibus de turismo com destino a 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, vivenciar experiências com elementos da química e da
física.
Chegada no Eco do Avencal por volta das 9h onde tomaremos o café da manhã e em
seguida início das 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 professores para que não haja
nenhum imprevisto. Iniciaremos o retorno para Curitiba por volta das 17h30m com chegada
prevista para às 22h.
O QUE LEVAR:
 Documento de Identidade Original (RG), dinheiro para a bebida (suco ou refrigerante) no
almoço, protetor solar, repelente, boné, calçado com sola de borracha ou tênis, vir com o
uniforme e um lanche para o percurso de ida.
 INVESTIMENTO: R$ 256,00 - 02 parcelas de R$ 128,00
FORMA DE PAGAMENTO: À vista ou com 02 cheques pré-datados no valor de R$ 128,00
para: 10 abril e 05 de maio.
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:
1.
Entregar o valor e a autorização até o dia 10 de abril (3ªfeira), na Coordenação.
2.
Levar documento de Identidade Original (RG).
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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VIAGEM CULTURAL AO ECO DO AVENCAL – PORTO BELO /SC
10 de maio de 2018
A U TE-mail:
O R I Zolimpusturismo@olimpusturismo.com.br
AÇÃO
Estudante:________________________________________________ Turma: 7º ________
Data de Nasc. ____/_____/____ * R.G. ou Cert. Nasc.________________________________
* Indispensável preencher
Endereço:_______________________________________________ Nº _________________
Tel. Res: _______________________________ Tel. Cel.: _____________________________
Pai:___________________________Tel. Com:_________________ Cel:_________________
Mãe: ___________________________Tel. Com:_________________ Cel:________________
Assinatura do pai ou responsável _________________________________________________
R.G.______________________
* Indispensável preencher o nº do documento do estudante.
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