
                            
 

“AULA A CÉU ABERTO” 

  
 
SÉRIE: 7ª Ano do Ensino Fundamental II 

 COLÉGIO La Salle Esteio 

 ROTEIRO DE VIAGEM: Cânions do Itaimbezinho – Fortaleza - Cambará do Sul 

 DATA: 08 e 09 Novembro de 2018 

 
1º DIA: Saída em frente ao Colégio  às 07h da manhã, em ônibus de turismo com destino a 

cidade de Cambará do Sul – Chegada em Cambará do Sul, visita ao centro da cidade e 

visita ao cânion mais famoso dos Aparados, o Cânion Itaimbezinho, localizado no Parque 

Nacional de Aparados da Iremos percorrer o percurso em trilhas, sendo uma delas, a Trilha 

do Vértice com 2 km de extensão, em meio à campos de altitude e matas de araucária, na 

parte superior do cânion, em total segurança em diversos mirantes. Nesta trilha, 

poderemos observar a Cascata das Andorinhas, formada por um grande volume d’água 

que corre pelo Rio Perdiz, onde cai de uma altura de 700 metros, em direção ao fundo do 

cânion, mas acaba transformando-se em névoa antes de atingi-lo. Da trilha pode se avistar 

a bela Cascata Véu de Noiva formada pelo arroio Preá. Tão impressionante quanto as 

cascatas, é a sensação de caminhar na borda do cânion (com total segurança e guias – 

lanche incluso no local). 

 

Após regresso para acomodações na Cambará Eco Hotel – (Projeto Eco Hotel na prática 

para escolas) - http://www.cambaraecohotel.com.br/ – teremos apresentação em áudio e 

vídeo explicando a formação geológica e biodiversidade da região demonstrando fenômeno 

da separação dos continentes e formação geológica. Faremos plantio de árvore nativa 

identificada por placa com logotipo da escola, turma e data.  Em seguida teremos tempo 

livre para lazer, sendo que o mesmo conta com infraestrutura adequada. O Jantar será 

servido no hotel por volta de 20h. Após, trilha noturna com lanternas (deverão trazer as 

lanternas) 

 
IMPORTANTE: Toda a visita ao Parque Nacional dos Aparados da Serra será feita e 
coordenada por profissionais do Parque, com total conhecimento e segurança dos locais 
visitados. 
 
2º DIA: Após o café da manhã, faremos a visita ao Cânion Fortaleza. Este Cânion se 

estende por cerca de 5.800 metros de comprimento e 2.000 metros de largura e com 600 

metros de profundidade. Ao longo da trilha é possível visualizar 95% do cânion e as praias 

que fazem divisa entre os estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Do mirante do 

Fortaleza é possível conhecer a Cachoeira do Tigre e a famosa Pedra do Segredo. Às 13h 

almoço e após começaremos nossa viagem de retorno. Com chegada prevista para 20h. 

http://www.cambaraecohotel.com.br/


                            
 

 

O PREÇO INCLUI: Ônibus ou micro de turismo, 01 diária hotel com café da manhã, 02 

almoços, 01 jantar, Ingressos no Parque Nacional dos Aparados da Serra, 01 Guia 

EMBRATUR e 01 Condutor de Turismo de Aventura nos atrativos, acompanhamento de 

professores, Coordenação de Turno e Seguro nas atividades de trilhas. 

 

IMPORTANTE: Toda a visita ao Parque Nacional dos Aparados da Serra será feita e 
coordenada por profissionais do Parque, com total conhecimento e segurança dos locais 
visitados. 
 

VALOR POR PESSOA: R$640,00 à vista em 05/04/2018 ou 08 x R$90,00 ou cheques para 

05/04; 05/05; 05/06; 05/07; 05/08; 05/09; 05/10 e 05/11/2018. 

 

OBSERVAÇÃO: O valor total deverá estar quitado até a data do passeio.  

As prestações a vencer deverão ser pagas com cheques pré-datados,  

A família que autorizar a viagem deverá preencher a autorização em anexo e devolver até o 

dia 05/04/2018 junto com o pagamento. 

 

 

 

 

TODOS OS ALUNOS DEVERÃO PORTAR DOCUMENTO ORIGINAL (certidão de 
nascimento ou carteira de identidade). ALUNO QUE ESTIVER SEM DOCUMENTO NÃO 
PODERÁ EMBARCAR E NÃO TERÁ DIREITO A DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO. 
 
 
 
INFORMAÇÕES:  
AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO 
Lau Felipe (51) 998854458 (Vivo), 51 999151408 (Claro), 51 984065945 (Oi) 
E-mail: lau.felipe@hotmail.com 
 
https://www.facebook.com/redecrescerdesenvolvimentohumano/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:lau.felipe@hotmail.com
https://www.facebook.com/redecrescerdesenvolvimentohumano/


                            
 

AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM 

 
 

PREENCHER E DEVOLVER ATÉ O DIA 05/04/2018 JUNTO COM O RESPECTIVO 

PAGAMENTO. 

OPÇÃO ESCOLHIDA: À VISTA (R$______)À PRAZO (___ ) 

 
Nome do aluno:_____________________________________________________________ 

Endereço__________________________________________________________________ 

Cidade______________________________________ CEP__________________________ 

Fone _______________________Celular________________________________________ 

Data de Nasc:_________________ RG____________________CPF__________________ 

Tipo Sangüíneo: _____ É alérgico à:____________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Fone para contatos Emergência: _______________________________________________ 

E com quem falar___________________________________________________________ 

E-mail ____________________________________________________________________ 

Nome do pai_______________________________________________________________ 

Nome da mãe______________________________________________________________ 

Endereço Profissional_______________________________________________________ 

Cidade _______________________________ Fone Comercial______________________ 

Autorizo o meu filho (a)______________________________________________________ 

Autorizo a realizar viagem aos Cânions Itaimbezinho – Cambará do Sul nos dias 08 e 

09/11/2018. 

 

_____________________________________________________________ 

Assinatura do pai ou responsável 

 

 

 

 

 

 



                            
 

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE SERVIÇOS E TRANSPORTE 

 

CONTRATADA: REDE CRESCER DH 

CONTRATANTE: Pais e alunos Colégio La Salle Esteio 
 
A presente locação refere-se à viagem com saída marcada para o dia 08 e 09/11/2018 de 

Esteio aos Cânions Itaimbézinho – Fortaleza  - Cambará do Sul. 

Especificação do ônibus locado: Trata-se ônibus Turismo ou Micro e possuindo acessórios  

como TV, DVD, Rádio, Banheiro, Ar Condicionado, Frigobar, e serviço de Bordo com guia 

Embratur. 

A contratada Rede Crescer DH compromete-se com tudo o que está no programa em anexo. 

O preço da locação mais serviços: R$640,00 por passageiro à vista  

Desistência: Será aceita com restituição de 70% do valor integral. Ocorrendo nos últimos 

cinco dias a restituição será de 50%.Se for por motivo de doença o contratante não viajar 

receberá uma restituição de 80% do valor pago. Mediante apresentação de atestado médico. 

A contratada só executará a viagem mediante o pagamento total ajustado com dois dias, de 

antecedência ao passeio. 

A contratante assume total responsabilidade por eventual indenização de danos causados 

ao veículo, hotel etc. por qualquer transtorno causado pelo passageiro. 

É dever da contratada a manutenção, conservação e reparos mecânicos no veículo durante 

a viagem. 

A contratada inclui o seguro até o limite obrigatório, para os passageiros durante o percurso 

rodoviário, isentando-se de quaisquer outras responsabilidade por ventura reclamada. 

E por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato. 

 
 
Contratante________________________________Contratada__________________________ 
 

 
 
IMPORTANTE: DE ACORDO COM AS LEIS QUE REGULAMENTAM AS VIAGENS 
TERRESTRES, TODOS OS ALUNOS DEVERÃO PORTAR DOCUMENTO ORIGINAL 
(certidão de nascimento ou carteira de identidade). ALUNO QUE ESTIVER SEM 
DOCUMENTO NÃO PODERÁ EMBARCAR E NÃO TERÁ DIREITO A DEVOLUÇÃO DO 
VALOR PAGO. 


