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Circular 265/2019                                                                                                                                       

   Santa Maria, 24 de setembro de 2019    

Senhores Pais e/ou Responsáveis 

Com o objetivo de oportunizar aos estudantes de 5º ano a ampliação de seus conhecimentos sobre espaços culturais 
existentes no nosso Estado, será realizada uma viagem de estudos para o Jardim das Esculturas, em Júlio de 
Castilhos/RS. A viagem foi pensada de forma multidisciplinar visando realizar um aprendizado contextualizado a 
respeito da realidade artística e sociocultural do município. Informações sobre a viagem: 

 Data:  01/10, terça-feira; 

 Horário de saída: 8h, em frente ao Colégio. As quatro turmas serão divididas em dois ônibus, e no decorrer do 
dia, as atividades serão realizadas em grupo. Orientações sobre a viagem e divisão dos ônibus serão dadas aos 
estudantes anteriormente; 

 Local: Jardim das Esculturas (São João dos Mellos, Júlio de Castilhos/RS); 

 Retorno/Chegada: 17h50 | no Colégio; 

 Valor: R$ 50,00 ( o valor compreende almoço, guia, atividades no Jardim, deve ser entregue até 9 de setembro, 
para a professora da turma); 

 O que levar: 
Documento de Identidade; Roupas confortáveis para uma pequena trilha no meio da mata, e boné ou chapéu;    
tragam roupas e calçados para trocar, se houver necessidade; Levar material de higiene, repelente e protetor 
solar; Levar uma squeeze para água; Levar lanche para às 10h. 

 
CRONOGRAMA DA VIAGEM: 
 

Ônibus 1 

10h – Chegada no Jardim das Esculturas; Os estudantes e os professores que acompanharão este grupo serão 
conduzidos para o interior do Jardim. A acolhida neste espaço será da Giselda e do Rogério, proprietários do 
Jardim, que falarão um pouco sobre a história, o objetivo, curiosidades... Em seguida, apreciação das esculturas e 
trilha autoguiada, com cerca de 1,5 km, com arborismo; 
12h – Almoço no restaurante que fica ao lado do Jardim das Esculturas;  
13h15 – Pela parte da tarde os estudantes e os professores que acompanharão este grupo farão a atividade do 
lado externo do Jardim. O  grupo permanece em um espaço verde, junto a entrada do Jardim, para um trabalho 
que visa refletir sobre o grupo e turma, valores, atitudes. Este momento será organizado pela Pastoral. 
15h30 – retorno à Santa Maria;  
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Ônibus 2 

10h – Chegada no Jardim das Esculturas; Os estudantes e os professores que acompanharão este grupo farão a 
atividade do lado externo do Jardim. Este grupo permanece em um espaço verde, junto a entrada do Jardim para 
um trabalho que visa refletir sobre o grupo e turma, valores, atitudes. Este trabalho será organizado pela Pastoral; 
12h30 – Almoço; 

13h30 – Os estudantes e os professores que acompanharão este grupo serão conduzidos para o interior do Jardim. 
A acolhida neste espaço será da Giselda e do Rogério, proprietários do Jardim, que falarão um pouco sobre a 
história, o objetivo, curiosidades. Em seguida, apreciação das esculturas e trilha guiada, com cerca de 1,5 km, com 
arborismo;  
15h30 – retorno à Santa Maria. 

 

Atenção: 

 Para autorizar a saída do estudante em viagem, segundo a lei 13.182, será solicitada o preenchimento da ficha 
anexa e o devido registro em cartório;  

 Caso chova no dia, a viagem será transferida para outra data a ser divulgada posteriormente;  

 Solicitamos que seu (sua) filho (a) seja orientado (a) no sentido de aderir e observar as regras estabelecidas, 
para garantir a tranquilidade no desenvolvimento da programação e o êxito nos estudos que serão realizados. 
 
 
 
 

Informações complementares poderão ser obtidas na Coordenação do Ensino Fundamental (Anos Iniciais).                                                                                           

 
 

Atenciosamente, 
Clarissa de Freitas Cáceres 

Coordenadora Pedagógica I Educação Infantil e Anos Iniciais EF 
 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                     
(preencher, recortar e devolver para o professor titular até o dia 30/9, segunda-feira) 

 

Cientes do teor da Circular 265/19 - Informa sobre a viagem de estudos ao Jardim das Esculturas. 
 
Autorizo o(a) estudante:__________________________________, do 5º ano, Turma:____, do Ensino Fundamental, a 
realizar a viagem de que trata a Circular 238/2019. 
Número da certidão de nascimento ou identidade (RG) do(a) estudante:._________________________. 
Data de Nascimento: ___________. Telefone(s): ___________________. 
 
Assinatura dos pais e/ou responsáveis:___________________________.                                          Em: ___ /___/2019                                                                                                                                 


