
                                                                                                                                                                                                                                                              
                      

  

                                                     

 

                                         

                                                                                    
 São José-SC, 25 de junho de 2015. 

   
Circular nº 022/2015 
Ref.: Viagem de Estudo ao Parque Eco do Avencal Resort Pedagógico - 
         5º

s
 Anos 

  
           Senhores Pais e/ou Responsáveis, 

 
           Em confraternização pela conclusão dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental e também com fins 
pedagógicos, nossos(as) educandos(as) dos 5ºs anos farão viagem de estudo para o parque Eco do Avencal 
Resort Pedagógico, em Urubici-SC. 
 

Data: 20/11/2015 (sexta-feira) 
    Horário: Saída do Colégio – 6h30min  
                   Previsão de retorno – 20h 
   Traje: uniforme do Colégio, identificado com o nome. 
      Custo total: R$180,00, incluindo transporte em ônibus executivo ou micro (conforme o número de 

educandos); hospedagem no Eco do Avencal Resort Pedagógico por um dia com Day use; um café da manhã; um 
almoço com um copo de suco natural (o educando que não desejar consumir um dos dois sabores de sucos 
oferecidos, poderá comprar refrigerante, água mineral ou suco de caixinha longa vida); um café da tarde e atividades 
em toda a infra-estrutura do espaço, com acompanhamento da equipe pedagógica do parque. 

 

Forma de pagamento: 

Uma vez de R$ 180,00 à vista, duas vezes de R$ 90,00 com cheques pré-datados para 10/08 e 10/09/2015 

ou três vezes de R$ 60,00 com cheques para 10/08, 10/09 e 10/10/2015, nominais à empresa J K Educação 

LTDA. 

 A confirmação e os valores deverão ser entregues à educadora regente até o dia 05/07/2015. 

 
 Os(as) educandos(as) serão acompanhados(as) pela educadora regente, uma auxiliar e coordenadora 

pedagógica.  
 

 Em caso de tempo chuvoso, a viagem de estudo será transferida. 
 
 Levar protetor solar, repelente, tênis, boné, uma muda (extra) de roupa e, se preferir, garrafinha de água 

e mais algum lanche extra.  
 

 A ficha para autorização de viagem e outras informações seguirão oportunamente. 
 
 Colocamo-nos à disposição para os esclarecimentos que se fizerem necessários. 

 

A Coordenação 

                                                                                           
-------------------------- Favor preencher uma das alternativas abaixo e devolver até o dia 05/07/2015 -------------------------- 
 

Eu_________________________________________________     , responsável pelo(a) educando(a) 

______________________________, da turma 5º ano, período (   ) matutino (   ) vespertino: 

  (   ) CONFIRMO                                          

  (   ) NÃO CONFIRMO 
 

Sua participação na viagem de estudo ao parque Eco do Avencal Resort Pedagógico, em Urubici/SC, 

conforme circular nº 022 de 25/06/2015. 

São José, _____/_____/2015 

 

                                                                _________________________________________ 
                                                                   Assinatura do(a) responsável 

 


