Comunicado nº 12

Curitiba, 16 de março de 2018.

Assunto: Viagem Cultural - 9º ANO
GRUTAS DE CAMPINHOS - TUNAS DO PARANÁ/PR
Prezados Senhores Pais e/ou Responsáveis
O COLÉGIO VICENTINO SÃO JOSÉ, de acordo com a Proposta Pedagógica, oferece
aos estudantes de 9º 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 as
professoras, 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 20 de abril (sexta-feira)
* saída do Colégio: 07h30min
* retorno ao Colégio: 17h30min
PROGRAMAÇÃO: Seguiremos em ônibus de turismo até o Parque Estadual de Campinhos,
que se localiza no município de Tunas do Paraná, a 63 km de Curitiba, pela BR 476.
No Parque serão desenvolvidas atividades educacionais, através da visita guiada à
Gruta dos Jesuítas e a Colina do Portal. As cavernas proporcionam uma fantástica experiência
de se adentrar no interior da Terra e admirar a grande beleza cênica de suas galerias
ricamente ornamentadas por espeleotemas, como: estalactites, estalagmites, colunas e
cortinas, todas em formação há milhões de anos, por rochas calcárias.
A expedição será conduzida pelo guia de turismo da OLIMPUS, por guias do próprio
parque e por professores do Colégio.
Após a visita às grutas, que são bastante seguras desde que sejam seguidas as
orientações dos guias, serão feitas trilhas interpretativas em Mata das Araucárias e no restante
do dia haverá momentos para lazer, convivência e esportes.
O QUE LEVAR:
 Lanche reforçado para o dia todo; documento de identidade original (RG) ou cópia
autenticada, água, lanterna, roupas leves e confortáveis. Levar uma troca de roupa completa;
calçado com sola de borracha ou tênis. Levar um calçado extra e uma sacolinha plástica para
colocar a roupa usada. Comparecer devidamente uniformizado.
 INVESTIMENTO: R$ 75,00
 INCLUI: transporte em ônibus de turismo, guias-parque e guia de turismo.
 OBSERVAÇÕES:
1. Entregar o valor e a autorização até o dia 13 de abril (6ª feira), na Coordenação.
2. Em caso de chuva forte a viagem será adiada.
3. Levar documento de identidade original ou cópia autenticada.
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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