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COMUNICADO Nº 106 

Data: 27/09/2017 

De: Coordenação Pedagógica e Professoras das turmas 141 e 142 

Para: Alunos/as, Pais e/ou Responsáveis – 141 e 142 

Assunto: Saída Pedagógica Interdisciplinar a Canoas 

 

 

Prezados alunos (as), Pais e/ou Responsáveis 

 

A saída pedagógica interdisciplinar enriquece o processo de ensino e aprendizagem, 

proporcionando novos conhecimentos, através da interação social e da execução das atividades 

oferecidas pelos professores no decorrer da atividade. Além disso, proporciona o conhecimento de 

novas culturas, lugares e costumes. 

Apresentamos abaixo, a proposta conforme planejada com a agência de viagens CCMM 

Turismo, a qual estará responsável pela realização da viagem: 

 

 

DATA DA VIAGEM:  09/11/2017  

DESTINO: Canoas 

Horário de apresentação no colégio: 13h 

Saída: 13h15min                    Retorno: previsto no colégio às 17h 30min 

 

 

 

Conhecendo Canoas – 4° ano  

 
Roteiro: 13h Apresentação no Colégio, 13h15min embarque, 13h30min Praça da Fab, 14h Visita 
Vila Mimosa, 15h visita Antiga Estação Férrea, 15h45min Visita Casa Wittrock, 16h Visita ao 
Parque dos Rosas e Museu, 16h30min lanche no Parque dos Rosa.  
 
 Pacote inclui: transporte em ônibus turismo ou micro-ônibus, lanche com refrigerante, visitações, 
acompanhamento de guia.  
 
Não Inclui no pacote: Despesas de caráter pessoal, refeições extras, refrigerantes, e qualquer 
outra despesa que não esteja mencionada no programa.  
 
Valor do pacote R$ 36,00 ou 02 parcelas R$ 18,00  
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OBSERVAÇÕES IMPORTANTES (LEIA COM ATENÇÃO): 

 Orçamento para grupo mínimo de 30 alunos; 

 Datas para pagamento: 09/10 - 06/11 (Plantão no Colégio das 17h às 19h) 

 As autorizações de viagem deverão ser entregues até dia 09/10/17, juntamente com a 
1ª parcela para CCMM TURISMO no dia 09/10. 

 Somente terá garantia de vaga aquele aluno(a) que entregar a autorização de viagem, 
contrato e efetuar os pagamentos em dia. 

 Documentação necessária no dia da viagem: Carteira de identidade ou certidão de 
nascimento ORIGINAL. 

 

 

 

...................................................................................... recortar............................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

Nós,........................................................................................................................................................

..........................................................................................(NOME PAI E MÃE). Autorizamos nosso(a) 

filho(a)...........................................................................................portador da identidade 

número......................................(RG ou certidão de nascimento) a participar da saída de estudos 

CONHECENDO CANOAS -  sob a responsabilidade (acompanhado) dos professores do Colégio La 

Salle Niterói que será realizado dia 09/11/2017 e comprometo-me a pagar o valor  conforme 

estipulado em roteiro de viagem. 

 

Observação: É obrigatório a assinatura do Pai e da Mãe e o número da  RG ou Certidão do aluno. 

 Fone de contato:........................................................... 

 

 Documentação necessária para viagem: Carteira de identidade ou certidão de nascimento 

ORIGINAL. 

 INSCRIÇÕES SOMENTE ATÉ DIA 09/10-  MEDIANTE PAGAMENTO E CÓPIA DE 

DOCUMENTO 

 

 

Assinatura dos Responsáveis:  

 

......................................................................                           ............................................................ 

                      Pai                                                                                      Mãe 

 

 

 

 

AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM 


