
 

 
 

São José – SC, 27/09/2016. 

 

Circular no 034/2016 

 

Ref.: Saída de Estudo – Projeto FECIC – Visita e Estudo Dirigido no Centro de Equoterapia Santa Maria 

  

Senhores Pais e/ou Responsáveis, 

 

Com o objetivo de aprofundar conhecimentos relacionados ao Projeto da turma 62 para a VII FECIC , 

visando  a vivência e a prática tão importantes para enriquecimento do mesmo é que preparamos uma saída de 

estudo  ao Centro de Equoterapia Santa Maria, localizado no bairro Vargem Pequena, no Município de 

Florianópolis.  

 

 Data: 07/10/2016 (sexta-feira) 

 Horário: Saída do Colégio, às 13h   

 Previsão de retorno no Colégio: 18h  

       Traje: Uniforme do Colégio, identificado com o nome.  

 

Cronograma da Saída de Estudo 

 

 Apresentação de vídeos e explanação dos terapeutas que irão apresentar aos educandos os benefícios da 

Equoterapia, como meio terapêutico e de reabilitação.  

 Estudo dirigido com os educandos: estudos de casos e diagnósticos 

 Pausa para lanche (os lanches deverão ser levados pelos educandos)  

 Simulação da terapia: Neste caso os terapeutas acompanharão os educandos numa volta de cavalo, 

simulando as limitações dos pacientes que necessitam de tal tratamento.  

 

Serviços oferecidos para esta programação: Transporte e programação (Centro de Equoterapia)  

 

Não incluso: Lanches  

Valor por educando(a): conforme especificado na mesma circular que seguiu via agenda escolar 

(pagamento impreterivelmente até dia 03/10/2016 (segunda-feira) 

Nº de participantes para viabilizar o Projeto: Mínimo de 25 educandos  

Obs.: Em caso de tempo chuvoso, a saída será transferida ou cancelada  

 

                             A Coordenação 

 

---------------Favor preencher uma das alternativas abaixo e devolver até o dia 03/10/2016 (segunda-feira) ---------- 

 

Eu____________________________________________________________________, responsável pelo(a) 

educando(a) __________________________________________________, do 6º Ano, Turma 62.  

(   ) AUTORIZO   (   ) NÃO AUTORIZO 

Sua participação na saída de estudo ao Centro de Equoterapia Santa Maria, conforme circular no 034/2016. 

AUTORIZAÇÃO A SIMULAÇÃO TERAPÊUTICA (VOLTA DE CAVALO MONITORADA)  

(   ) AUTORIZO   (   ) NÃO AUTORIZO 

São José, _____/____/2016. 

 

____________________________________________ 

Assinatura do(a) responsável 

 
 
 
 


