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Assunto: VIAGEM CULTURAL A SÃO PAULO 

 
Prezada Família: 

 
No sábado, dia 20 de outubro, ocorre a Viagem Cultural para São Paulo, com  os estudantes 

do 7º ano EF. Na terça-feira que antecede o embarque, os estudantes receberão o voucher com 
as instruções da viagem e uma camiseta de identificação do grupo que deverá ser 
utilizada no dia 20/10. Os estudantes permanecerão em um mesmo ônibus que fará todos os 
traslados, porém é importante que não levem muita bagagem e que cada um possa se 

responsabilizar pelos seus pertences. 
 
Retomamos que o roteiro prevê: 
 

 5h – Apresentação no aeroporto Salgado Filho, no terminal 2 da companhia aérea Azul 
para embarque às 06h20 com destino a SP (aeroporto de Guarulhos).  

 Iniciaremos o dia visitando o Catavento Cultural, localizado no Palácio das Indústrias no 
centro da cidade de São Paulo. O Catavento é um espaço que foi concebido para 
transformar os conteúdos das áreas do conhecimento em um ambiente lúdico, didático e 
por vezes interativo. Os estudantes têm a possibilidade de realizar inúmeras experiências, 
desde conhecer curiosidades sobre a astronomia, animais e os biomas brasileiros. Terão 
a possibilidade do contato com a física aplicada em nosso dia a dia, através da interação 
com equipamentos em que irão aprender brincando.  

 13h - almoço (incluído). Após o almoço, visitaremos o Museu da Imigração. Conhecer o 
Museu da Imigração é uma atividade essencial para que as escolas consigam 

contextualizar o processo de imigração ocorrido entre os séculos XIX e XX, e assim 
possam analisar os motivos que fizeram  que pessoas de mais de 70 nacionalidades 
chegassem ao Brasil.  

 Após, visitaremos o Aquário de São Paulo. No primeiro aquário temático da América 
Latina, os estudantes farão uma viagem não só nas águas de nossos rios e mares, como, 

também, uma viagem para lugares distantes, conhecendo animais terrestres e exóticos.  
 Traslado ao aeroporto, com uma parada para lanche (não incluído), antes do embarque 

de retorno a Porto Alegre. 
 Voo de retorno programado para as 21h35, com chegada em Porto Alegre prevista para 

as 23h30. 
 

Voos previstos: 
AD2604 20OCT Porto Alegre/Guarulhos  06h20 - 8h 

AD2605 20OCT Guarulhos/Porto Alegre 21h35 – 23h30 
 

Os estudantes serão acompanhados pelo professor Dimis e pela coordenadora pedagógica 
Andressa e precisam estar portando a carteira de identidade original com foto atualizada. 

 
Atenciosamente,        

 

                              Andressa Wiebusch                                        Roberto Bonatto 
                           Coordenadora Pedagógica       Coordenador de Turno 

Circ. 529/2018/CP 

Porto alegre, 16 de outubro de 2018. 


