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                                                    São José – SC, 28/05/2015. 
 

Circular n
o
 019/2015  

Ref.: Saída de Estudo à Curitiba – Museu do Holocausto, Museu do Expedicionário - 8
o
s Anos 

  

Senhores Pais e/ou Responsáveis, 

                Com o propósito de aprofundar conhecimentos alusivos ao Projeto “Guerra e Literatura: o humano no tempo do 

caos”, que vem sendo desenvolvido na disciplina de Língua Portuguesa, os(as) educandos(as) dos 8º Anos participarão de 

uma saída de estudo à cidade de Curitiba. As turmas visitarão o Museu do Holocausto, que se fundamenta por uma vocação 

educativa e linha pedagógica bem definida, mostra os acontecimentos da guerra através de histórias de vítimas que possuem 

ligação com Brasil. Trata-se de uma ferramenta contra a desumanização nazista, humanizando as vítimas e ressaltando a 

“vida”. Também destaca a luta contra a intolerância, o ódio, a discriminação, o racismo e o bullying, tão relevante nos dias de 

hoje. Prosseguirão com visita ao Museu do Expedicionário, o qual busca divulgar e difundir, para fins educativos, a participação 

histórica do Brasil na Segunda Guerra Mundial, por meio da preservação de documentos e artefatos de guerra. Com uma área 

de 1.264,90 m², atualmente é referência nacional nesse sentido e tem o mais significativo acervo sobre o tema. Visitarão 

também, o Jardim Botânico e os Parques Ópera de Arame, Tanguá e Unilivre – Universidade Livre do Meio Ambiente. 

              Data: 08/07/2015 (quarta-feira) 

Horário: Saída do Colégio às 4h. Previsão de retorno no Colégio: às 23h 

      Traje: uniforme do Colégio, identificado com o nome.  

      Roteiro: Primeira parada no Restaurante e Lanchonete Sinuelo (BR 101, Km 7, Araquari-SC) para um lanche. Após, 

as turmas seguirão para Curitiba, onde visitarão os Museus do Holocausto, do Expedicionário, o Jardim Botânico e os Parques 
Ópera de Arame, Tanguá e Unilivre – Universidade Livre do Meio Ambiente. Farão um lanche final na visita ao último Parque e, 
em seguida, retornarão ao Colégio.  

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

       Estão incluídos na proposta da saída de estudo: 

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

 Entrada aos Museus; 

 Guias da Empresa Ellus; 

 Seguro Viagem. 

Custo: R$ 171,00 por educando(a), podendo ser pago em uma única vez ou em duas parcelas: 

 Uma única vez no dia 06/07/2015.  

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

              Os(as) educandos(as) poderão levar lanche da manhã e da tarde, em embalagem descartável. O almoço será em um 
Shopping próximo a um dos Museus. Os educandos(as) deverão então, levar dinheiro para algum lanche auxiliar e para o 
almoço.                            

                                                                                                                                                        A Coordenação 

 

-------------- Favor preencher uma das alternativas abaixo e devolver até o dia 03/06/2015 (quarta-feira): --------------- 

 

Eu________________________________________________________________________________, responsável pelo(a) 

educando(a) _____________________________________________________________________________________, da 

turma 8º Ano, período (   ) matutino (   ) vespertino: 

(   ) AUTORIZO   (   ) NÃO AUTORIZO 

Sua participação na saída de estudo à Curitiba-PR, conforme circular n
o
 19/2015. 

Opto pela seguinte forma de pagamento: (   ) Uma única vez   (   ) Duas vezes    

                                                                                                                                       São José, _____/_____/2015. 
 

____________________________________________ 
Assinatura do(a) responsável 

 


