
 

 

                                                     
 

          São José – SC, 22/05/2015. 

 
Circular n

o
 018/2015 

Ref.: Saída de Estudo – Museu WEG de Ciência e Tecnologia, Parque Malwee e Museu Wolfgang 
Weege – Jaraguá do Sul  

  
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 7º
s
 Anos participarão 

de uma saída de estudo à cidade de Jaraguá do Sul/SC.  

 Data: 11/06/2015 (quinta-feira) 

 Horário: saída do Colégio às 7h   

 Previsão de retorno no Colégio: às 19h 

       Traje: uniforme do Colégio, identificado com o nome.  

       Roteiro: As turmas visitarão o Museu WEG de Ciência e Tecnologia, espaço interativo que ocupa posição de 

destaque mundial na fabricação de motores, geradores e transformadores e possibilita aos seus visitantes o conhecimento dos 
processos geradores de energia até suas implicações no cotidiano, além da compreensão dos fenômenos e a forma como 
nossa sociedade se apropria deles, levando a entender a complexidade das operações envolvidas no simples ato de acender 
uma lâmpada. No Parque da Malwee os(as) educandos(as) almoçarão, terão atividades direcionadas aproveitando do ambiente 
natural do local e conhecerão o Museu Wolfgang Weege, recinto dedicado à história de Jaraguá do Sul, conta com um acervo 
de 1,9 mil peças em exposição, em especial objetos que fizeram parte da vida dos colonizadores da cidade. 

Os(as) educandos(as) serão acompanhados(as) pelas educadoras Luciane, Francielle e Coordenação Pedagógica, 
além de poderem contar com a participação de dois guias da Empresa de Viagens Pedagógicas 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: 

 Ônibus executivo de viagem ou micro ônibus dependendo do número de participantes; 

 Monitores da Empresa Ellus – Educação e Viagem; 

 Almoço no Parque Malwee e visita ao Museu Wolfgang Weege. 

 Seguro Viagem. 

               Custo: R$ 95,00 por educando(a), podendo ser pago em uma única vez, até o dia 10/06/2015 ou parcelado em duas 

vezes com cheque pré datado, um para o dia 10/06/2015 e o outro para o dia 10/07/2015. 

 Os(as) educandos(as) poderão levar lanche da manhã e da tarde em embalagem descartável, se assim preferirem. 

 

Obs.: Em caso de tempo chuvoso, a saída será transferida para outra 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 7º Ano, período (   ) matutino (   ) vespertino: 

(   ) AUTORIZO   (   ) NÃO AUTORIZO 

Sua participação na saída de estudo à cidade de Jaraguá do Sul – SC, conforme circular n
o
 018/2015. 

Opto pela seguinte forma de pagamento: 

(   ) Uma única vez   (   ) Duas vezes    

São José, _____/_____/2015. 

____________________________________________ 
Assinatura do(a) responsável 

 

 

 


