
 

Circular 67/2019         

Santa Maria, 22 de abril de 2019 
Senhores Pais ou Responsáveis, 

Com o objetivo de oportunizar aos estudantes de 9º ano do Ensino Fundamental a ampliação de seus conhecimentos 
sobre espaços culturais existentes no nosso Estado, será realizada uma viagem de estudos para Três 
Coroas/Canela/Gramado. A viagem foi pensada de forma multidisciplinar visando realizar um aprendizado 
contextualizado sobre a realidade histórica, geográfica, religiosa e sociocultural do Rio Grande do Sul. 

Data: 16/5/2019 (quinta-feira). 
 
Roteiro: 
Saída: 3h no estacionamento da Pizzaria Bella Trento (Av. João Luiz Pozzobon, 1599); 
6h - Café da manhã no Paradouro 22; 
9h30 -  Ônibus 1 e 2 - Visitação ao Templo Budista em Três Coroas e momento de meditação e contemplação; 
12h30 - Almoço em Canela, no Colégio Marista Maria Imaculada; 
15h – Ônibus 1 - Visita ao Museu dos Beatles (Av. Ernani Kroeff Fleck,521, Sala 01, Canela) – (54) 98103 0175; 
15h – Ônibus 2 - Vista à Casa de Chocolates Florybal (Avenida Ernani Kroeff Fleck, 264) (54) 3282 9239; 
16h – Ônibus 1 - Vista à Casa de Chocolates Florybal (Avenida Ernani Kroeff Fleck, 264) (54) 3282 9239; 
16h – Ônibus 2 - Visita ao Museu dos Beatles (Av. Ernani Kroeff Fleck,521, Sala 01, Canela) - (54) 98103 0175; 
17h30 - Café Colonial Coelho. Avenida das Hortências, R. Vigilante 5433 - Carniel, Gramado - (54) 3286 2538. 
18h30 - Retorno para Santa Maria; 
23h - Chegada prevista em Santa Maria, no estacionamento da Pizzaria Bella Trento (Av. João Luiz Pozzobon, 1599). 
 
Informações e orientações: 

 O custo da viagem por estudante será de R$ 100,00 (cem reais). Neste valor está incluso: Entrada no Museu 
dos Beatles + almoço com suco + Entrada no Templo Budista + Café Colonial; 

 A viagem será em ônibus categoria turismo (com dois motoristas por ônibus). As despesas com transporte 
ficarão a cargo do Colégio; 

 Os estudantes irão acompanhados por professores e coordenação das turmas; 

 O pagamento da viagem deverá ser entregue até o dia 29/4, segunda-feira, para a Camila, na sala de aula, 
juntamente com a Autorização do Responsável; 

 As despesas com café da manhã e lanches serão por conta de cada estudante; 

 Os estudantes somente poderão embarcar uniformizados e de posse do seu documento de identificação – RG 
ou, na falta, Certidão de Nascimento, originais, ou cópia autenticada em cartório – e a carteira do Plano de 
saúde do qual sejam beneficiados; 

 Recomendamos que levem boné, repelente e protetor solar; 
 Todo material que o estudante levar ou adquirir será responsabilidade sua cuidá-lo; 

 Os responsáveis pelos estudantes que precisarem tomar alguma medicação, deverão, antecipadamente, 
contatar com o Colégio para que sejam tomadas as providências e o acompanhamento necessário; 

 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 AF. 
 

                                                               Atenciosamente, 
Prof.ª Carla Denise Machado Borba 

Coordenação Pedagógica – EF AF 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------                                        

(preencher, recortar e devolver para a Camila , até o dia 29/4, segunda-feira) 
 
Cientes do teor da Circular 67/19 - Informa sobre a viagem de estudos à Três Coroas /Canela/Gramado. 
Autorizo o(a) estudante: ____________________________________________________ do 9º ano EF _____, Turma 
_______, do Ensino Fundamental, a realizar a viagem de que trata a Circ.67/19. 
RG/ Cert. Nascimento: _________________________________.                              Data de Nascimento: ____/____/____ 
Telefone(s): (____) ________________________. 
Assinatura dos Pais ou Responsáveis:_____________________________________                         Em: _____/_____/2019 


