
 

Circ. 15/2019    

Santa Maria, 1 º de março de 2019 

Senhores Pais ou Responsáveis 

“A educação integral requer a ampla visão da pessoa e de seu desenvolvimento, que aqui se traduz no processo formativo de subjetividades, nos 

modos de ser sujeito, em sua integralidade e inteireza (corpo, mente, coração e espírito)” - Projeto Educativo Marista, p. 17. 

Com o objetivo de possibilitar essa formação, integração, reflexão, qualificação humana e convivência entre as turmas do 9º ano do Ensino 

Fundamental, bem como a ampliação de seus conhecimentos sobre ecologia, práticas sustentáveis e ações socioambientais, os estudantes, 

professores e coordenações, realizarão os “Caminhos de Ivorá”. 

Ivorá é um pequeno município de imigração italiana, localizado a 50 km de Santa Maria. A cidade oferta um roteiro de turismo e aventura, com 

lindas cachoeiras com águas cristalinas, uma mata atlântica que encobrem os morros, cânions com imensos paredões, entre outras atrações da 

cultura Italiana. O passeio pelos “Caminhos de Ivorá” se dá em caminhões, com assentos, dentro das normas de segurança exigidas por lei.   

 
Data: 14/3/2019, quinta-feira; 
Saída da escola: 7h30; 
Retorno previsto: 19h; 
Roteiro: 
9h – Previsão de chegada em Ivorá. Acolhida por parte da equipe de guias e visitação ao Memorial das Águas, localizado no centro da cidade; 
9h30 – Deslocamento até a Cruz Luminosa; 
10h – Início da trilha (aproximadamente 2 km de caminhada); 
11h15 – Chegada na Cascata Cara de Índio e momento de reflexão; 
12h15 – Retorno para a cidade de Ivorá para almoço; 
13h – Almoço; 
14h15 – Saída rumo a Cascata Queda Livre; 
16h – Cascata Pé Seguro; 
17h30 – Retorno para Ivorá; 
18h – Retorno a Santa Maria; 
19h – Chegada em Santa Maria. 
 
Informações e Orientações: 
-Investimento: R$60,00 (sessenta reais) por estudante. As despesas com transporte serão cobertas pelo Colégio (viagem em ônibus, categoria 
turismo). Nesse pacote (R$60,00) estão inclusos guias, socorristas, deslocamento com três caminhões, água durante o percurso e almoço; 
-Os estudantes deverão ir devidamente uniformizados. Recomendamos que venham com roupas confortáveis para uma trilha no meio da mata, 
e boné ou chapéu; tragam roupas e calçados para trocar, se houver necessidade; bem como, material de higiene, repelente e protetor solar; 
-Lanche para manhã e tarde. Sugestão: uma fruta do seu gosto, lanche salgado, lanche doce, barra de cereal, ou outros. O lanche para o momento 
da trilha e passeio será de responsabilidade de cada estudante. Levar uma squeeze para água; 
-Todo material que o estudante levar será responsabilidade sua cuidá-lo; 
-Caso chova, a atividade será transferida; 
Solicitamos que os estudantes sejam orientados a observância das regras, dadas pelos professores e principalmente pela equipe de guias, para 
garantir a tranquilidade e segurança no desenvolvimento da programação. Mais informações, a título de esclarecimento acerca dos Caminhos 
de Ivorá, são encontradas na página do Facebook: https://www.facebook.com/Caminhos-de-Ivor%C3%A1-1735843893412082/; 
Informações complementares poderão ser obtidas na Coordenação de Turno ou no Serviço de Pastoral Escolar do Colégio, pelo telefone (55) 
3220-6300.    
Até dia 8/3, sexta-feira (manhã), deverá ser entregue na Pastoral o valor de R$ 60,00 (sessenta reais), correspondente ao investimento de cada 

estudante e a autorização abaixo assinada por um responsável. Caso houver desistência da atividade por parte do estudante, o valor não será 

restituído. A atividade só será realizada com a participação de pelo menos 90% dos estudantes, por caracterizar-se como uma proposta 

pedagógico-pastoral do Colégio.  

 

Atenciosamente, 

 

Neimir Mentges                                                                            Carla Denise Machado Borba 

Coordenador do SPE                                                            Coordenadora Pedagógica EF Anos Finais 

(preencher, recortar e devolver ao SPE, até 8/3, Sexta-feira) 

 

Cientes do teor da Circ.15/2019 – Formação dos 9º anos EF – Caminhos de Ivorá, dia 14/3/2019 

AUTORIZO O(A) ESTUDANTE:......................................................................................................................., do 9º ano, Turma ........, do Ensino 

Fundamental, a realizar a formação proposta pelo Colégio, nos Caminhos de Ivorá, no dia 14/3/2019.    

Número da certidão de nascimento ou identidade (RG) do(a) estudante:..............................................................  

 

Assinatura dos pais ou responsável: 

Telefone(s): -------------------------------------------                                           Em: .......... / ........../2019  

https://www.facebook.com/Caminhos-de-Ivor%C3%A1-1735843893412082/

