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CAMINHOS RURAIS – 4º ANO 
 
  Srs. Pais ou Responsáveis, Paz e Bem!                                           Porto Alegre, 31 de julho de 2018. 
               
  Informamos que no dia 19/09/2018, quarta-feira, das 8h às 18h, os estudantes das turmas 41, 42, 

43 e 44, das Professoras Joseane, Cíntia, Alessandra e Patrícia, juntamente com um Auxiliar do Serviço de 

Disciplina, realizarão sua saída de campo em Porto Alegre, nos “Caminhos Rurais”. 

Esta atividade tem como objetivo aprofundar os conhecimentos sobre a zona rural de Porto Alegre. 

 

Roteiro 

 Sairemos da escola às 8 horas em direção ao Bairro Vila Nova, onde faremos tour com relato sobre 

a imigração Italiana em Porto Alegre. Veremos a Casa de Pedra, moradia dos primeiros imigrantes e os 

parreirais, no vale da Estrada Belém Velho. Ainda no bairro, visitaremos o Sítio Dom Guilherme, onde 

poderemos caminhar sob as parreiras e conhecer a cantina na qual é feito o vinho artesanal, ainda 

utilizando antigas pipas de carvalho. No Sítio, será servido o lanche da manhã.  

 Seguiremos visitando a Praça de Belém Velho, onde veremos as figueiras centenárias e 

conheceremos a Capela. Lá teremos o relato da formação da zona sul da capital desde as sesmarias, 

em 1735, até os dias de hoje. Faremos nosso intervalo de almoço em propriedade rural incluindo 

sobremesa e bebidas.  

 À tarde, iremos ao Bairro Lami, na Granja Santo Antônio, propriedade de produção ecológica de 

hortaliças. Veremos a irrigação e o manejo da terra com o trator. Os estudantes irão realizar o plantio 

de uma mudinha de alface, que poderão levar para casa. No local, teremos o lanche com bolos e suco 

natural produzidos na propriedade. 

  Seguiremos ao Santuário Nossa Senhora Mãe de Deus, no alto do Morro da Pedra Redonda, com 

vista de 360 graus, de onde poderemos ver a formação geográfica da capital, com sua crista de 

morros, o Delta do Jacuí, a Laguna dos Patos, entre outros.  

 A chegada à escola está prevista para as 18h.  

 

Orientações 

  Pedimos pontualidade no horário de chegada dos educandos às 8 horas. 

 O horário de retorno está previsto para as 18h, podendo haver atraso em função do trânsito. 

 O uniforme é de uso obrigatório. É necessário que cada educando leve uma muda de roupa extra, 

confortável e adequada ao ambiente de aprendizagem, protetor solar e boné. 

 Aparelhos celulares e câmeras são de inteira responsabilidade do estudante e deverão estar 

identificados, assim como bagagem de mão. 

 Os educandos serão acompanhados pelas educadoras responsáveis pelas turmas, por um 

funcionário da escola e pelo responsável da agência de turismo. 

 O deslocamento ocorrerá em ônibus padrão turismo sob a responsabilidade da Empresa M. Webber 

Turismo Ltda. 

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

 Não é necessário que o estudante traga o material escolar.  
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 O estudante deverá levar uma caixa de leite vazia, limpa e aberta na parte de cima, para plantio de 

muda. 

 Informamos que a saída de campo será cancelada e o valor pago restituído, caso o número de 

inscrições seja inferior a 80% do número de estudantes. 

 Haverá aula no respectivo turno para os estudantes que não participarem da Saída de Campo. 

  

 O valor a ser pago para esta Saída de Campo, que inclui o transporte, as visitações, o lanche da 

manhã, o almoço com sobremesa/bebida e o lanche da tarde é de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) e 

deverá ser entregue para a professora, com a autorização, até o final da aula do dia 10 de setembro de 

2018, segunda-feira (T41 – 11h45min e T42/T43/T44– 17h30min). 

 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$75,00 (setenta e 

cinco reais) cada, pré-datados para 10 de setembro de 2018 e 10 de outubro de 2018.  

 Reforçamos que o parcelamento somente é possível com os cheques. 

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

  

 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 4º ano. 

 

Devolver a autorização abaixo preenchida, com o valor correspondente, até 10/9/2018, no horário de aula 
da turma. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

___________________________________________________________________________________ 
 

Autorização (entregar somente esta parte) 

Autorizo o/a estudante _____________________________, Certidão de Nascimento (do estudante) nº 

_____________________, turma _____, da Escola Nossa Senhora do Brasil, a participar da Saída de Campo 

“Caminhos Rurais”, no dia 19 de setembro de 2018. 

 
 

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

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

