Comunicado nº 15/2019
PROJETO: A ESCOLA EM MOVIMENTO

“Saída Cultural”
Srs. Pais e ou responsáveis dos (as) alunos (as) do Ensino Fundamental II
(dos 8ºs e 9ºs anos, manhã e tarde).
PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL
É um prazer poder apresentar para vocês um pouco de história, cultura,
turismo de natureza e aventura de um pedaço do Brasil, em meio à Mata
Atlântica, com o Parque Natural Municipal Nascentes de Paranapiacaba,
próximo ao Parque Estadual da Serra do Mar e Reserva Biológica do
Alto da Serra. Vamos conhecer a vila ferroviária que é mais que um
museu, criada no século XIX. Mais parece um sonho, onde poderemos
voltar no tempo, passando um dia em um monumento único,
preservado e tombado pelos órgãos de preservação do patrimônio
histórico nacional, estadual e municipal. As reservas de Mata Atlântica
também são sítios do Patrimônio Mundial (UNESCO). Vamos aprender e
e nos divertir muito mais... Passeio pela trilha, e tudo isso na vila, visita
ao museu ferroviário.
Onde: Paranapiacaba
Endereço: situada no município de Santo André-SP
Data: 30 de maio de 2019- 5ª feira
Saída do Colégio para todos os alunos manhã/tarde:
07h30 – retorno previsto: 17h30.
Investimento: R$ 140,00 (cento e quarenta reais).

Visite nosso site:
www.gualberto.g12.br

Formas de pagamento:
Pagamento a vista até no máximo dia 17/05/2019,ou:
2x de R$ 70,00(setenta reais), sendo que o 1º cheque até 15/04/19 e o 2º cheque
para 15/05/19 impreterivelmente, juntamente com a autorização devidamente
preenchida e assinada.
OBS: Após esta data não serão mais aceitos pagamentos, pois há um
agendamento conforme o número de participantes.
ITENS INCLUSOS: Transporte em ônibus de turismo com ar condicionado, toalete,
ingresso, monitoria local especializada e monitoria Staff Eventos, que acompanhará
o grupo desde a saída da escola.
ALMOÇO: arroz, feijão, batata frita, alguma massa, carnes branca e

vermelha, 06 a 08 tipos de saladas, algum refogado, refrigerante de
marca tipo Coca, Fanta.
O uso do uniforme completo e tênis será obrigatório.
Enfatizamos a importância da participação de todos, pois os temas serão
abordados em trabalhos realizados por nossos alunos em sala de aula.
Neste dia não haverá aula, visto que a saída será de período integral Desde
já agradecemos a colaboração e o incentivo. Atenciosamente,
Coordenação Pedagógica
08 de abril de 2019
AUTORIZAÇÃO: “PARANAPIACABA”
Autorizo o(a) aluno(a) __________________________________ do ___º ano ____
a participar do Estudo do Meio em Paranapiacaba, localizado no Município de

Santo André - SP no dia 30/05/2019,
São Paulo, ___de _____________de 2019.
Nome do responsável: ______________________________________________
Grau de parentesco:_________________________________________________
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

