
 

CITY TOUR PORTO ALEGRE – 3º ANO 

 
                                                                                                                                                  
 
 

             Srs. Pais ou Responsáveis,                                                                        Porto Alegre, 31 de julho de 2018. 
             Paz e Bem! 
 
 Informamos que no dia 18/9/2018, terça-feira, das 7h30min às 18h, os estudantes do 3° ano, das 
turmas 31, 32, 33 e 34 das Professoras Clarice, Elisabete, Denise e Daniele, juntamente com um de nossos 
auxiliares do Serviço de Disciplina, realizarão o City Tour em Porto Alegre.  
 Esta atividade tem como objetivo principal “oportunizar maior conhecimento sobre a cidade de 
Porto Alegre, no que se refere aos aspectos históricos, socioeconômicos e culturais.” 

 
ROTEIRO 

 
 Saída em frente à escola às 7h30min, em ônibus de turismo, para iniciarmos nosso estudo nos 

principais pontos turísticos de Porto Alegre.  
 No primeiro momento, visitaremos o monumento ao Laçador, depois, no Aeroporto Salgado Filho, 

desembarcaremos para um passeio de Aeromóvel e de Trensurb até a estação do Mercado 

Público. Lá poderemos explorar os diversos recantos do Mercado Público e lancharemos na famosa 

Banca 40 (sanduíche e suco).  Depois, visitaremos a Prefeitura Municipal, e, em tour panorâmico, 

veremos o Cais do Porto, a Praça General Deodoro da Fonseca (Praça da Matriz), com o Palácio 

Piratini e Farroupilha, a Catedral Metropolitana, o Monumento a Júlio de Castilhos, a Biblioteca 

Pública, o Theatro São Pedro e o Museu Júlio de Castilhos. Passaremos também pelo Viaduto 

Otávio Rocha, pelo Monumento aos Açorianos e pela Ponte de Pedra. 

  Às 12h, faremos parada para o almoço no Galpão Crioulo.  

 À tarde, iremos à Ilha da Pintada. No percurso pelas pontes da travessia Getúlio Vargas, 

observaremos rios, ilhas, relevo, flora, fauna e ocupação urbana da região. Na ilha, iremos à sede 

da Colônia de pescadores Z5, lá embarcaremos no barco de turismo Porto Alegre 10, em que 

faremos um tour no Delta do Jacuí; no barco será servido um lanche.  Depois uma visita à Igreja das 

Dores e Casa de Cultura Mario Quintana.   

 Retorno à escola às 17h30min, com chegada prevista para as 18h.            

 

       
ORIENTAÇÕES IMPORTANTES: 

 
# Salientamos a importância da participação do educando nesta proposta, que envolve atividades prévias, 

durante a observação e após a saída de campo. 

# Pedimos pontualidade no horário de chegada das crianças às 7h30min. 

# O horário de retorno está previsto para as 18h, mas poderão ocorrer atrasos em função do trânsito. 

# O uniforme é de uso obrigatório. 

# Aparelhos celulares e câmeras não são recomendados, nem necessários. O auxiliar de Disciplina estará 

realizando os registros fotográficos. Ao portarem tais equipamentos, serão de inteira responsabilidade do 

educando e deverão estar identificados, assim como bagagem de mão.  

# Os educandos serão acompanhados pelas professoras das turmas, por um funcionário da escola, por um 

integrante da Equipe Gestora e por 3 guias da Empresa M. Webber Turismo Ltda. 

 



# Caso chova, a saída será transferida e haverá aula, em horário normal.  

# Não é necessário o material escolar.  

# O lanche para manhã e tarde e o almoço estão inclusos no valor da Saída de Campo. A bebida fornecida 
pelos estabelecimentos (almoço e lanches) será refrigerante. Os estudantes que preferirem, poderão levar 
seu suco. 
# Informamos que a saída de campo será cancelada e o valor pago restituído, caso o número de inscrições 

seja inferior a 80% do número total de estudantes do 3º ano. 

# Haverá aula, em horário normal, para os estudantes que não participarem da Saída de Campo. 

  

 O valor a ser pago para esta Saída de Campo, que inclui o custo com transporte, o acesso aos locais 

visitados e o almoço, é de R$135,00 (cento e trinta e cinco reais) e deverá ser entregue à professora até 

as 11h45min (turma 31) e 17h30min (turmas 32, 33 e 34) do dia 10 de setembro de 2018, 

impreterivelmente.  

 

Importante:  

 Não aceitaremos pagamento fora de prazo, pagamento sem autorização e vice-versa.  

 O pagamento poderá ser feito em dinheiro ou com dois cheques no valor de R$67,50,00 (sessenta 

e sete reais e cinquenta centavos) cada, pré-datados para 10 de setembro e 10 de outubro de 

2018.  

 Reforçamos que o parcelamento somente é possível com os cheques. 

 Os cheques deverão conter o nome do estudante e turma, no verso. 

 Para a atividade, necessitamos da autorização abaixo, assinada pelos senhores, juntamente com o 

respectivo pagamento.    

 

Esse comunicado pode ser encontrado em nosso site www.escolansbrasil.com.br (downloads) 

 

 
 Certas de sua colaboração, nosso abraço fraterno!                                                                                   

                                                
Supervisão Escolar e Educadoras do 3º Ano 

 
 
Devolver a autorização abaixo preenchida, com o valor correspondente, até 10/09/2018, no horário da 
aula. 

 
 

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

Autorização (entregar somente esta parte) 
 

 Autorizo o/a estudante _______________________________________,  Certidão de Nascimento 

(do estudante) nº _____________________, turma _____, da Escola Nossa Senhora do Brasil, a participar 

do City Tour em Porto Alegre, no dia 18 de setembro de 2018. 

Assinatura do Responsável: ___________________________ Data: ______/______/2018. 

http://www.escolansbrasil.com.br/

