
 

 
 
 

  

                                                     São José – SC, 25/05/2015 

Circular n
o
 017/2015  

Ref.: Saída de Estudo à Botuverá e Observatório Astronômico de Brusque- 6
o 

s Anos 
  

Senhores Pais e/ou Responsáveis, 

Com o propósito de aprofundar conhecimentos, presenciando e vivenciando ambientes que exemplificarão temáticas 

abordadas em sala de aula nas disciplinas de Ciências e Geografia, os(as) educandos(as) dos 6º Anos participarão de uma 

saída de estudo às cidades de Brusque e Botuverá.  

Data: 30/06/2015 (terça-feira) 

Horário: Saída do Colégio às 7h Previsão de retorno no Colégio: às18h30min 

       Traje: uniforme do Colégio, identificado com o nome.  

       Roteiro: Na região de Botuverá, visitarão a famosa caverna, onde terão acesso ao conhecimento dos minérios 

existentes na região, descrição da formação geológica e fauna. Essa caverna está entre as dez cavernas brasileiras que 
possuem um número expressivo de troglóbios (espécies de vida restrita às cavernas). Na cidade de Brusque, visitarão o 
observatório de Brusque dedicado à pesquisa de pequenos corpos do Sistema Solar, integrando assim o Brasil aos programas 
internacionais de busca e seguimento de asteroides e cometas. 

        Os(as) educandos(as) serão acompanhados(as) pelos(as) educadores(as) Luciane, Maria Luiza e Coordenação 
Pedagógica, além de poderem contar com a participação dos guias da Empresa Ellus – Educação e Turismo, que envolverão a 
todos com dinâmicas, atividades direcionadas e vivências relacionadas aos conhecimentos específicos.  

Estarão incluídos na proposta da saída de estudo: 

 Transporte em ônibus de turismo ou micro ônibus dependendo do número de participantes; 

 Refeição: almoço; 

 Ingressos: Caverna de Botuverá e observatório de Brusque; 

 Guias da Empresa Ellus; 

 Seguro viagem. 
 

Custo: R$ 95,00 por educando(a), podendo ser pago em uma única vez ou em duas parcelas: 

 Uma única vez no dia 26/06/2015.  

 2 vezes, cheque pré: um para o dia 10/06/2015 e o segundo para o dia 10/07/2015; 

 Os(as) educandos(as) deverão levar lanche da manhã e da tarde  em embalagem descartável. Lembramos a cantina 
do Colégio comercializa lanche para viagem.  

 Levar protetor solar, repelente, tênis e boné. 

Obs.: Em caso de tempo chuvoso, a saída será transferida para uma nova data.  

                             A Coordenação 

 

 

--------------------- Favor preencher uma das alternativas abaixo e devolver até o dia 29/05/2015 (sexta-feira): ----------------------- 

 

Eu________________________________________________________________________________, responsável pelo(a) 

educando(a) _____________________________________________________________________________________, da 

turma 6º Ano, período (   ) matutino (   ) vespertino: 

(   ) AUTORIZO   (   ) NÃO AUTORIZO 

Sua participação na saída de estudo às cidades de Brusque e Botuverá – SC, conforme circular n
o
 ___/2015. 

Opto pela seguinte forma de pagamento: 

(   ) Uma única vez   (   ) Duas vezes    

São José, _____/_____/2015. 

____________________________________________ 
Assinatura do(a) responsável 

 


