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VIAGEM CULTURAL A CURITIBA 

 

Prezada Família: 

 

Na sexta-feira, dia 5 de outubro, ocorre a Viagem Cultural a Curitiba com  os 

estudantes do 6º ano EF das turmas 64, 65 e 66. 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 5, sexta-feira. Os 

estudantes permanecerão num 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: 
 

 4h30 – Apresentação no aeroporto Salgado Filho para embarque com destino 

a Curitiba. 

 Chegada prevista para as 7h05 com recepção de nosso guia. Antes de iniciarmos 

o passeio, passaremos no Mercado Público para fazer um lanche (não incluído).  

 Após, conheceremos o Jardim Botânico, que reúne inúmeros exemplares vegetais 

e sua principal estufa é inspirada no Palácio de Cristal de Londres. Seus jardins 

foram criados à imagem dos jardins franceses.  

 Às 12h30, parada para o almoço no Restaurante Madalosso.  

 Após, visita ao Bosque Alemão, onde conheceremos a história de João e Maria. Na 

sequência, visita à Ópera de Arame/Pedreira Paulo Leminski, teatro brasileiro, com 

toda construção feita com aços e estruturas metálicas.  

 Na sequência, visita panorâmica à Praça Santos Andrade onde estão situados a 

Universidade Federal do Paraná e o Teatro Guaíra.  

  Visita ao Museu Oscar Niemeyer, um verdadeiro exemplo de arquitetura aliada à 

arte e visita ao Bosque do Papa.  

 Traslado ao aeroporto, com uma parada para lanche (não incluído), antes do 

embarque de retorno a Porto Alegre. 

 

Voos previstos: 

 

 Gol 1984 – POA/Curitiba – 06:05 07:05 

 Gol 1987 – Curitiba/POA – 21:55 23:00 (Atentem para possível alteração do voo 

de retorno). 

 

Os estudantes serão acompanhados pelos professores Guilherme, Grace Paula e 

pela coordenadora pedagógica Andressa. No dia da viagem, os estudantes precisam estar 

portando a carteira de identidade original com foto atualizada. 

 

Atenciosamente,        

 

       Andressa Wiebusch                                     Roberto Bonatto 

   Coordenadora Pedagógica            Coordenador de Turno 

Circ. 473/2018/CP 

Porto alegre, 2 de outubro de 2018. 


