
 

 
 
 
Circular número: 199/2018 | Data: 26/11/18 
 
Assunto: Saída de Campo – 3º ano 
 
Srs. Responsáveis: 
 

 Informamos que, no dia 6 de dezembro (quinta-feira), os estudantes das turmas 131 e 132 irão visitar 
a Fazenda Morada dos Bugios, em Viamão, com o objetivo de promover a convivência e uma 
confraternização entre os estudantes.  Portanto, solicitamos para o transporte e o ingresso o valor de R$ 
60,00 em dinheiro (não aceitaremos pagamento em cheque). 

A autorização deve ser entregue diretamente para a respectiva professora até o dia 4/12/18 (terça-
feira) para que possamos confirmar o número de estudantes que participarão desta atividade. O 
pagamento deverá ser efetuado diretamente para a professora. As crianças serão acompanhadas pelas 
professoras e por um monitor do colégio. A pontualidade deverá ser observada, pois o horário de saída 
será às 12h30. O horário do retorno está previsto para as 18h. Todos os estudantes deverão estar 
devidamente uniformizados e utilizando calçado fechado. 
 
Observações:  

 Recomendamos que os estudantes passem protetor solar, repelente e levem um boné. 

 O lanche está incluído no valor do ingresso. 

 No dia do passeio (6/12), cada estudante deverá estar portando documento de identificação 
(Carteira de Identidade e/ou Certidão de Nascimento). Por isso, solicitamos que enviem o original do 
documento para a professora até o dia 5/12 (quarta-feira). No retorno do passeio, faremos a 
devolução do mesmo. Essa é uma solicitação do DAER, o qual emitirá uma liberação para a viagem, 
autorizando a empresa a realizar o transporte das crianças. Quem não entregar o documento para a 
professora ou não estiver com o documento em mãos, no horário da saída, não poderá participar 
do passeio. 

 Caso chova no dia da atividade, a mesma será transferida para outra data. 
 
Certos de sua compreensão e apoio. 

 
Atenciosamente. 
Equipe Diretiva 

....................................................................................................................................................................................... 
AUTORIZAÇÃO: 

Autorizo o (a) estudante ___________________________________________, turma ______, a participar da 
visita a Fazenda Morada dos Bugios, em Viamão/RS, no dia 6/12/18, juntamente com os professores responsáveis. 
Assinatura do Responsável: _____________________________________________________________________ 
 

 


