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  COLÉGIO SÃO JOÃO GUALBERTO 
 

Srs. pais e ou responsáveis dos(as) alunos(as) das 1ªs, 2ªs e 3ªs séries 
Ensino Médio: 

O Colégio São João Gualberto está promovendo aos alunos um estudo de 
história e meio ambiente em Paranapiacaba, com o objetivo de demonstrar 
aos alunos como é possível aprender Biologia, Geografia e História e se 
divertir ao mesmo tempo. 

Data: 23 de junho de 2017 (6ª feira) 
Saída do Colégio: 7h15  
Retorno previsto: 18h 

Investimento: 160,00 (cento e sessenta reais) 

Data do envio do pagamento: O pagamento deverá ser enviado até o dia 
14/06/2017 (quarta-feira) , juntamente com a autorização preenchida e 

assinada. 

ITENS INCLUSOS: Transporte em ônibus de turismo com serviço de bordo 
– água, suco de néctar de frutas (uva, laranja), bolacha (wafer e Club 
Social), almoço com bebida e sobremesa (sorvete), monitoria especializada 
e monitoria local, taxas de visitação dos locais e seguro-viagem. 

9h:  Chegada prevista à Vila de Paranapiacaba 
9h20: Trilha no Parque das Nascentes 
12h: Almoço no Restaurante Vila Inglesa 
13h: Centro histórico e museus 
18h: Chegada prevista ao colégio 

Recomendações: Usar tênis confortável, boné, protetor solar e repelente 

contra insetos, levar roupas para banho, toalha, troca de roupa e garrafinha 
de água. 
Enfatizamos a importância da participação de todos, pois os temas serão 
abordados em trabalhos realizados por nossos alunos. 
Para os(as) alunos(as) que não participarem deste evento não haverá aula 
neste dia. 
Desde já agradecemos a colaboração e o incentivo. 

Atenciosamente, 
Coordenação Pedagógica 

                                                                                                           

 

AUTORIZAÇÃO: Projeto Paranapiacaba 
 

Autorizo o(a)  aluno(a)_______________________________ do ___ª 

série____ a participar do Projeto Paranapiacaba- História e Meio Ambiente,  

localizado na cidade de Santo André. 

                                             São Paulo, ___de   _____________de 2017. 
 
Nome do responsável: ________________________________________ 
Grau de parentesco: __________________________________________ 
                   
 

_________________________________ 
                                                        ASSINATURA DO RESPONSÁVEL 

PROJETO: Projeto Paranapiacaba 

“História e Meio Ambiente” 

 
Srs. pais e ou responsáveis dos(as) alunos(as) das 1ªs, 2ªs e 3ªs séries Ensino Médio: 
 
O Colégio São João Gualberto está promovendo aos alunos um estudo de história e meio 
ambiente em Paranapiacaba, com o objetivo de demonstrar aos alunos como é possível 
aprender Biologia, Geografia e História e se divertir ao mesmo tempo. 
 
Data: 23 de junho de 2017 (6ª feira) 
Saída do Colégio: 07h15  
Retorno previsto: 18h00 
 

Investimento: 160,00 (cento e sessenta reais) 
 

Data do envio do pagamento: O pagamento deverá ser enviado até o dia 14/06/2017 
(quarta-feira) , juntamente com a autorização preenchida e assinada. 
 

 

http://www.google.com.br/imgres?q=capoeira&um=1&hl=pt-BR&sa=N&rlz=1T4PRFB_pt-BRBR446BR446&biw=1000&bih=505&tbm=isch&tbnid=v2tGk-bJxevb2M:&imgrefurl=http://www.candeiaspvh.com.br/%3Fp%3D185&docid=WZHvNHvafQuxdM&w=350&h=326&ei=ob6ETt2YCc7pgQf_zJQW&zoom=1
http://www.google.com.br/imgres?q=capoeira&um=1&hl=pt-BR&sa=N&rlz=1T4PRFB_pt-BRBR446BR446&biw=1000&bih=505&tbm=isch&tbnid=v2tGk-bJxevb2M:&imgrefurl=http://www.candeiaspvh.com.br/%3Fp%3D185&docid=WZHvNHvafQuxdM&w=350&h=326&ei=ob6ETt2YCc7pgQf_zJQW&zoom=1

