
                              
 

 

 “AULA A CÉU ABERTO” 

  
SÉRIE: 8º Ano do Ensino Fundamental II 

 COLÉGIO LA SALLE ESTEIO 

 ROTEIRO DE VIAGEM: Rio Grande/Taim 

 DATA: 27 e 28 de Setembro de 2018 

  

1º DIA: Esteio/Rio Grande/Reserva Ecológica do TAIM: Saída de Esteio às 6h da manhã 

com destino à Rio Grande em ônibus ou micro de turismo. Chegada Hospedagem em aptos 

triplos no Apart Hotel Villa Moura - Praia do Cassino. Tempo livre para recreação nas 

dependências do hotel que conta com piscina e estrutura diferenciada. Após o almoço, início 

das atividades de visita à Estação Ecológica do Taim. A visita inicia com a palestra no ESEC 

TAIM. Após vamos ver a rica biodiversidade na reserva. Acompanhados de oceanógrafos e 

biólogos da ONG NEMA que orientarão nossa trilha, podemos ver figueiras centenárias, 

bromélias gigantes e uma grande variedade de aves, capivaras e outros. Almoço ao meio dia.  

Após as trilhas retorno à Praia do Cassino para um passeio nas vagonetas do Molhe Oeste. 

À noite jantar e saída noturna para observação do Cordão de Dunas e sua fauna Noturna 
(Levar lanterna).  IMPORTANTE: Todas as visitas aos locais mencionados serão 
monitoradas e coordenadas por profissionais, com total conhecimento e segurança dos 
locais visitados. 

 

2º DIA: Café da manhã – 7h e saída para Rio Grande. Visita ao Museu Oceanográfico, Centro 
de Recuperação de Animais Marinhos, Museu Antártico. Após o almoço, Centro Histórico, 
passagem pelo Porto de Rio Grande e retorno, com chegada prevista para as 19h30min. 

 

O PREÇO INCLUI: Ônibus ou micro de turismo, 01 diária hotel com café da manhã, 02 
almoços, 01 jantar, ingressos e passagens incluídas, 01 Guia EMBRATUR, 01 Condutor de 
Turismo de Aventura nos atrativos e acompanhamento de professores e Coordenação de 
Turno. 
 
VALOR POR ALUNO: R$540,00 à vista para o dia 05/04/18 ou em 06 x R$98,00 (cheques pré-
datados) - cheques para os dias: 05/04, 05/05, 05/06, 05/07, 05/08 e 05/09/18. 
 
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. 

 
IMPORTANTE: 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.  



                              
 

 

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)______________________________________________________ 
 
a realizar a VIAGEM RIO GRANDE/TAIM nos dias _27 E 28/09/2018. 
 
 

_______________________________________________________________ 
Assinatura do pai ou responsável 

 
 
 
 
 



                              
 

 

 
 
 

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE SERVIÇOS E TRANSPORTE 
 
CONTRATADA: REDE CRESCER DH 
CONTRATANTE: Pais e alunos Colégio La Salle Esteio 

1. A presente locação refere-se à viagem com saída marcada para o dia 27 e 28  de 
Setembro  à Rio Grande/Taim/Esteio 

2. 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. 

3. O contratado Rede Crescer DH compromete-se com tudo o que está no  programa 
em anexo. 

4. O preço da locação mais serviços: R$540,00 por passageiro à vista.  
5. Desistência: Será aceita com restituição de 70% do valor integral. 
6. Ocorrendo nos últimos cinco dias a restituição será de 50%. 
7. Se for por motivo de doença o contratante não viajar receberá uma restituição de 

80% do valor pago. Mediante apresentação de atestado médico. 
8. A contratada só executará a viagem mediante o pagamento total ajustado com dois 

dias de antecedência ao passeio. 
9. A contratante assume total responsabilidade por eventual indenização de danos 

causados ao veículo, hotel etc. por qualquer transtorno causado pelo passageiro. 
10. É dever da contratada a manutenção, conservação e reparos mecânicos no veículo 

durante a viagem. 
11. 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: 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. 
 
 
 
 


