
 

 
 

São José – SC, 11/08/2016. 

 

Circular no 028/2016 

 

Ref.: Saída de Estudo – Projeto Acolhida na Colônia – Pousada Bauer – Rancho Queimado 

  

Senhores Pais e/ou Responsáveis, 

 

Com o objetivo 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 6ºs Anos 

participarão de uma saída de estudo à cidade de Rancho Queimado - SC.  

 

 Data: 12/09/2016 (segunda-feira) 

 Horário: Saída do Colégio, às 6h50min  

 Previsão de retorno no Colégio: 20h 

       Traje: Uniforme do Colégio, identificado com o nome.  

 

Roteiro: Chegada à Pousada Bauer para um delicioso café da manhã. Visita ao Museu Casa de Campo de 

Hercílio Luz e Parque do Morango, no distrito de Taquaras, Rancho Queimado - SC. Almoço (com suco) e uma 

tarde de palestras sobre agricultura familiar, agricultura orgânica, criação de animais, pomar de frutas, hortas e 

outras atividades monitoradas. Café da tarde e após retorno para São José-SC. 

 

Serviços oferecidos para esta programação: Transporte em ônibus ou micro-ônibus turismo completo; 

Refeições: café da manhã, almoço com suco, café da tarde; Guia Ellus Educação e Turismo; Acompanhamento de 

educadores e da Coordenadora Pedagógica do Colégio; Atividades na Pousada Bauer em Rancho Queimado. 

 

Não incluso: Lanches extras e outras despesas pessoais. 

 

Valor por educando(a): conforme estipulado na mesma circular que seguiu via agenda. 

 

Nº de participantes para viabilizar o Projeto: Mínimo de 20 alunos participantes por micro-ônibus ou 

ônibus turismo e máximo de 50 alunos por dia. 

 

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 19/08/2016 (sexta-feira): ------------ 

 

Eu____________________________________________________________________, responsável pelo(a) 

educando(a) __________________________________________________, do 6º Ano, período (   ) matutino (   ) 

vespertino: 

(   ) AUTORIZO   (   ) NÃO AUTORIZO 

Sua participação na saída de estudo à cidade de Rancho – SC, conforme circular no 028/2016. 

Opto pela seguinte forma de pagamento: 

(   ) Uma única vez   (   ) Duas vezes    

São José, _____/08/2016. 

 

____________________________________________ 

Assinatura do(a) responsável 

 
 
 
 
 
 


