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Prezados pais e responsáveis: 

O Colégio La Salle-Abel em parceria com a Veronese Turismo Pedagógico, organizou para 
os alunos dos 7º e 8º anos do Ensino Fundamental uma viagem ao Projeto A.L.C. - Hotel Le Canton 
– Teresópolis-RJ a realizar-se de 23 a 26 de outubro de 2017.  

Viajar sempre é uma experiência enriquecedora, onde as experimentações postas em práticas, 
por meio da vivência, levam a campo as teorias abordadas em sala de aula.  
 Para a realização dessa proposta foi escolhido um espaço, próximo do eixo Rio - Niterói, 
com flora e fauna abundantes, com uma ótima estrutura física e uma equipe de educadores 
multidisciplinar, cuidadosamente formada, visando propiciar o desenvolvimento de habilidades 
necessárias para enfrentar os desafios do dia a dia, com posicionamento mais assertivo.  
 Na certeza de que muitas histórias boas nascerão para serem contadas, só poderia acontecer 
num lugar muito especial. 
 O Projeto A.L.C. - “Vivências Educacionais” é um programa de experiências que 
proporcionam a integração do aluno com o seu grupo e com a natureza circundante, feito nos moldes 
dos principais acampamentos educativos internacionais e planejados para propiciar vivências únicas e 
significativas na formação do jovem.  
 Esse programa, fruto da experiência de mais de quarenta anos em turismo pedagógico da 
Veronese, somados aos quarenta anos de hotelaria do Hotel Le Canton, é composto por atividades 
estruturadas para atender crianças e adolescentes, tanto aqueles que viajam sozinhos, pela primeira 
vez, como para os que já contam com alguma experiência. 
   
PRINCIPAIS OBJETIVOS: 

• Compreender a dimensão mobilizadora e cooperativa de um trabalho em equipe; 
• Desenvolver maneiras eficazes de relacionamento saudável; 
• Lidar com conflitos a partir da empatia e do respeito pelas diferenças; 
• Buscar desenvolver o máximo de seu potencial em diferentes atividades; 
• Aumentar a flexibilidade e resiliência em situações diversas; 
• Ajudar a superar dificuldades pessoais; 
• Promover valores éticos e sócio-ambientais. 

Essa atividade tem caráter educativo/pedagógico e abrange várias disciplinas, além de promover 
uma interação maior entre os alunos, que conhecerão a região, assim como o meio ambiente, os 
aspectos geográficos e as riquezas histórico-culturais que ali se encontram.   
 
INVESTIMENTO POR ALUNO: 
 

Forma de 
Pagamento Até 06/10/17 Até 06/11/17 Até 06/12/17 Até 06/01/18 

1 parcela de 1.160,00    
2 parcelas de 585,00 585,00   
3 parcelas de 405,00 400,00 400,00  
4 parcelas de 320,00 320,00 320,00 320,00 
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Seguem informações sobre a atividade: 
 

 
- Data:  23 a 26 de outubro de 2017 
             Partida: dia 23 de outubro (segunda-feira) às 7h. 
             Local: La Salle Abel – “Campão 
                                                 * IMPORTANTE: É Preciso chegar com 30 minutos de antecedência. 
             Retorno previsto: dia 26 (quinta), aproximadamente às 20h.  
             Local: La Salle Abel – Estacionamento. 
 
Hospedagem: Hotel Le Canton (Fazenda Suíça e Hotel Magique) – Rua Antônio da Silva ,  300, 

Vargem Grande – Teresópolis – RJ (21) 2741-4200  Site: www.lecanton.com.br 
 

• Os alunos ficarão acomodados em apartamentos quádruplos ou quíntuplos com banheiro 
privativo, frigobar, ar condicionado e TV a cabo. Divididos em duas alas: (meninos e meninas). A 
escolha dos ocupantes dos quartos será feita a critério do Colégio;  

 

• São 04 refeições diárias (café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar). O sistema de 
alimentação será self-service, inclui uma bebida por refeição (suco, água e mate) e sobremesa;  

 

• A Empresa transportadora será a Única-Fácil - www.unica-facil.com.br  (24) 2244-1623 - 
Transporte em ônibus de turismo, poltrona reclinável, janela panorâmica, cinto de segurança, ar  
condicionado, banheiro, som ambiente, manta e travesseiro, serviço de comissária;  

 

• A capacidade do transporte é de 46 lugares: 40 para estudantes e o restante para professores e 
guias acompanhantes; 

 

• O número mínimo de participantes, por ônibus, para a viabilização do evento, é de 35 inscritos 
pagantes;  

 

• Caso haja inscrições acima desse número, será feita uma lista de espera para o segundo ônibus, 
que só poderá ser viabilizado caso atinja o número mínimo de 35 inscrições; 

 

• O seguro viagem Libert Seguros, será feito através da Canadá Seguros; 
 

• Acompanhando os alunos: Professores, Orientadoras e Coordenação do Colégio; Equipe de 
Professores, inspetores, enfermeiros e inspetores noturno da Veronesetur; 

 

• Carro de apoio da Veronesetur e do Hotel Le Canton a disposição para emergências; 
 

• Utilização de todas as atividades do hotel; 
 

• Passaporte de entrada no Parque Magique; 
 

• Um combo para as atividades (boia canadense, boliche, tiroleza ou arvorismo) 
 

 INSCRIÇÕES: 
As inscrições poderão ser feitas na escola, no SOE, no período de 22 de setembro a 06 de outubro, das 
07h30min às 17h, com os profissionais da Veronese Turismo. 
Para efetuar a inscrição será necessário levar o pagamento e a seguinte documentação: 

• Contrato de prestação de serviços da Veronese Turismo - cópia em anexo; 
• Ficha de autorização de hospedagem para menor desacompanhado - cópia em anexo 
• Ficha de autorização de viagem para menor desacompanhado – cópia em anexo 
• Ficha de saúde da Veronese Turismo - cópia em anexo; 
• Cópia autenticada da certidão de nascimento ou identidade do aluno; 
• Cópia autenticada da identidade do responsável legal (Contratante); 
• Cópia da carteira do plano de saúde. O aluno deverá levar a carteira original na atividade 

 
REUNIÃO COM RESPONSÁVEIS : 
Realizaremos reunião com responsáveis e alunos no dia 28/09/2017, na sala 223: 

• No horário das 18h – 7º ano. 
• No horário das 19h – 8º ano. 
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