
 

    Circ.   24/19                                                                                                                                               

     Santa Maria, 15 de março de 2019 
                                                                                                                                                                            

Senhores Pais ou Responsáveis 
 
Com o objetivo de oportunizar aos estudantes de 6º ano do Ensino Fundamental a ampliação de seus conhecimentos sobre ecologia, 
práticas sustentáveis e ações sócio-ambientais, assim como proporcionar momentos de contato com a natureza através do turismo 
ecológico, programamos uma visita à Fazenda Quinta da Estância Grande, localizada em Viamão/RS. 
 
Data: 29/3/2019 (sexta-feira). 
Saída: 4h no estacionamento da Pizzaria Bella Trento (Av. João Luiz Pozzobon, 1599).        
Retorno previsto: entre 22h30 e 23h no estacionamento da Pizzaria Bella Trento. 

Roteiro: 
6h30 às 6h45 – Parada no restaurante Casa Cheia, em Venâncio Aires, para ir ao banheiro; 
8h30 – As turmas serão recebidas pelos monitores, funcionários e proprietários da Quinta; 
Na parte da manhã estão previstas as seguintes atividades: 
Café da manhã; 
Trilha ecológica; 
Gaiolão humano; 
Visitação nos viveiros das aves exóticas; 
Visitação ao zoológico de animais silvestres; 
Almoço; 
Na parte da tarde, as atividades previstas são: 
Passeios a cavalo e trator (no reboque); 
Observação às atividades da fazenda: ordenha, horta orgânica, pomar; 
Atividades esportivas: futebol, vôlei; 
Esportes radicais: parede de escalada artificial, tirolesa; 
Visitação ao jardim dos beija-flores; 
Viveiro de imersão; 
Lanche; 
A ordem das atividades poderá ser alterada, conforme a disponibilidade da visitação; 
Retorno previsto para Santa Maria às 18h. 
 
Informações e orientações: 
Investimento: R$ 100,00 (cem reais), por estudante; 100% das despesas com o transporte serão cobertas pelo Colégio, viagem em 
ônibus categoria turismo (com dois motoristas por ônibus); Nesse pacote (R$ 100,00) está incluído: ingresso na Quinta da Estância 
Grande + alimentação (café, almoço e lanche); 
Os estudantes irão acompanhados por professores das turmas; 
O pagamento da viagem deverá ser entregue, até o dia 25/3, segunda-feira, para os auxiliares da Coordenação Pedagógica, na sala 
de aula, juntamente com a Autorização do Responsável; 
Solicitamos que os estudantes levem 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; 
Os estudantes deverão ir devidamente uniformizados, recomendamos que levem roupas e calçados para trocar, se houver 
necessidade. Devem levar boné, assim como outro calçado, material de higiene, squeeze, repelente e protetor solar. Todo material 
que o estudante levar ou adquirir será responsabilidade sua cuidá-lo. As atividades da piscina e do banho de lama oferecidas pela 
Quinta da Estância não serão realizadas pelo nosso grupo; 
Os responsáveis pelos estudantes que precisam tomar alguma medicação, deverão, antecipadamente, contatar com o Colégio para 
que sejam tomadas as providências e o acompanhamento necessário; 
Se chover, a atividade 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; Informamos o site da Quinta da 
Estância a título de esclarecimento das atividades oferecidas pela fazenda: http://www.quintadaestancia.com.br ou os telefones (51) 
3108-7155 e 3485-1740. Informações complementares poderão ser obtidas na Coordenação do Ensino Fundamental Anos Finais.                                                                                           

Atenciosamente, 
Carla Machado Borba e Alexandre Santos, 

Coordenadora Pedagógica e Coordenador de Turno -  EF AF 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                        

(preencher, recortar e devolver à Solange, na sala de aula, até 25/3, segunda-feira) 
 
Cientes do teor da Circ. 24/19 - Informa sobre a viagem de estudos à Fazenda Quinta da Estância Grande.                                                 
AUTORIZO O (A) ESTUDANTE: ............................................................................................ do 6º ano – Turma ........, do Ensino Fundamental, a realizar a 
viagem de que trata a Circ.24/19. Número da certidão de nascimento ou identidade (RG) do(a) estudante:.................................................................                                                  
Assinatura dos Pais ou Responsável: _____________________________          Telefone(s):_________________________                 Em: ____/3/2019            

http://www.quintadaestancia.com.br/

