
 

 
                                                     
 
            São José – SC, 23/04/2014 

Circular n
o
 013/2014  

Ref.: Saída de Estudo Livro “O Botão Grená”  
Turmas 061 e 062 
           

Senhores Pais e/ou Responsáveis, 

As turmas dos 6ºs Anos trabalharam com a literatura “O Botão Grená”, da escritora Rosana Rios, na disciplina de 

Língua Portuguesa. A fim de aprofundar os conteúdos trabalhados, faremos uma saída de estudo, em período integral. Na 

história, nossos(as)  educandos(as) viajaram por um universo imaginário, com passagens em alguns lugares “mágicos da Ilha de 

Florianópolis”. Chegamos então ao momento da vivência, pois a saída contemplará os lugares citados na história, seguindo o 

seguinte roteiro: Centro Histórico de Florianópolis – Praça XV, Palácio Cruz e Sousa e Mercado Público; Campus da UFSC 

(Biblioteca e Reitoria); Cacupé – Santo Antônio de Lisboa e Sambaqui; Barra da Lagoa e Rio Vermelho. 

            Data: 23/05/2014 (sexta-feira) 

            Horário: 7h30min (saída do Colégio Paulo Freire) 

            Previsão de retorno ao Colégio: 18h 

             Custo: R$ 58,00 (cinquenta e oito reais). O valor inclui: transporte em ônibus de turismo, almoço com refrigerante, suco 

ou água, um guia de turismo e um monitor da agência Ellus Educação e Turismo.  

             Obs.: Os educandos(as) também serão acompanhados pela Educadora Patrícia de Português e Educadora Tina de 

Educação Física. 

            O valor referente à saída poderá ser pago até o dia 21/05/2014. 

            Traje: Uniforme do Colégio, tênis e boné identificados com o nome. 

             Lanche: deverão levar dois lanches (um para o período da manhã e outro para o período da tarde), em embalagem 

descartável. Lembramos que a cantina do Colégio fornece lanche para viagem. 

            Lembramos que somente participarão do evento os(as) educandos(as) que tiverem autorização devidamente  preenchida 

e assinada,  

Em caso de tempo chuvoso, a saída de estudo será transferida. 

                   A Coordenação 

 

----------------- Favor preencher uma das alternativas abaixo e devolver até o dia 06/05/2014 (terça-feira) --------------- 

 

 

Eu _____________________________________________________________________, responsável pelo(a) educando(a)  

_______________________________________________________________________, da turma    061 (    )        062 (    ) 

(   ) AUTORIZO (   ) NÃO AUTORIZO  sua participação na saída de estudo Livro “O Botão Grená”, conforme circular 

 n
o 

013/2014. 

Obs.: O pagamento e a autorização deverão ser entregues no Setor Financeiro do Colégio. 

 

São José, _____/_____/2014 

____________________________________________ 
Assinatura do(a) responsável 

 

 

 

 


