Colégio Santa Teresa de Jesus
Telefone: 3398.7815 – www.stateresa.com.br

GRAMADO E CANELA ECOLÓGICO
6º ano EF.
Porto Alegre, 03 de agosto de 2017.

No dia 27 de outubro, sexta-feira, os alunos dos 6º anos do Ensino Fundamental, das turmas
61, 62 e 63 participarão de uma saída de estudos denominada Gramado e Canela Ecológico.
A atividade será acompanhada pelos professores Gabriela Bassotto, Diego Sampaio e Paola
Junqueira, bem como pelo guia da agência do Sítio do Mato, Sr. Mauri Weber. O Objetivo da atividade
e explorar de forma prática os conceitos trabalhados nos componentes curriculares do 6º ano.
Roteiro: Sairemos do colégio às 7horas para Gramado, onde visitaremos, pela manhã,

o moderno Zoo de Gramado. Depois, no Parque Tomazini faremos o almoço no Restaurante
Carazal, em que será servido Buffet com grelhados, sobremesa e um refrigerante ou água. À
tarde, ainda no parque, visitaremos A Mina, com 80 metros de túneis subterrâneos e com
exposição de mais de 80 tipos de pedras (visita monitorada). Seguiremos para Canela, no
Parque da Ferradura, em que faremos caminhada na trilha. Seguiremos para a Igreja de
Pedra. Para finalizar visitaremos uma fábrica de chocolates. O retorno ao colégio está
previsto para às 20h30min.
Valor à vista: R$ 225,00 (duzentos e vinte e cinco reais) *.
*O valor poderá ser parcelado com cheque pré-datado sendo:
1º pagamento – 15/08 – R$ 75,00
2º pagamento – 15/09 – R$ 75,00
3º pagamento – 15/10 – R$ 75,00
Em caso de pagamento à vista o valor e a autorização deverão ser entregues até 15 de
setembro.
No valor da saída de estudos está incluso o transporte em ônibus de turismo, guia, serviço de
bordo, um almoço e ingressos das visitas mencionadas no programa. Para a viagem é indispensável
levar a identidade ou certidão de nascimento original ou cópia autenticada, conforme registrado
na autorização.
* Em caso de desistência, é imprescindível comunicar com 7 dias de antecedência para que haja ressarcimento
de 50% do valor da viagem. Passando esse prazo, não haverá reembolso.

OBS.: A saída somente acontecerá com o mínimo de 45 estudantes participantes ao todo.
Atenciosamente,
Serviço de Coordenação Pedagógica
AUTORIZAÇÃO
Eu __________________________________________________________________ responsável pelo
estudante________________________________________________________ da turma __________
autorizo sua participação na viagem de estudos Gramado e Canela Ecológico, no dia 27/10/2017
(sexta-feira).
Pagamento realizado:
( ) R$ 225,00 – à vista
( ) Parcelado com cheques sendo: 1º pagamento – 15/08 – R$ 75,00
Até dia 15/09
2º pagamento – 15/09 – R$ 75,00
3º pagamento – 15/10 – R$ 75,00
_____________________________________
Nº do documento de identidade do estudante

____________________________________
Assinatura do responsável

O valor e a autorização deverão ser entregues até o dia 15/08 (em caso de pagamento parcelado) ou
até 15/09 (em caso de pagamento à vista), para as auxiliares de disciplina dos respectivos turnos.

