
                       

 

 

COLONIZAÇÃO ITALIANA  
 CAXIAS DO SUL/FARROUPILHA/BENTO GONÇALVES - 5º ANO 

 

          Srs. Pais ou Responsáveis,                                    Porto Alegre, 31 de julho de 2018. 
           Paz e Bem! 
 
 Informamos que no dia 05/10/2018, sexta-feira, das 7h30min às 20h, os estudantes das turmas 51, 52 e 53 
das Professoras Bianca Rosa, Daniela Lucatelli e Carina Petry, juntamente com um de nossos auxiliares do Serviço 
de Disciplina, realizarão sua saída de campo para Caxias do Sul, Farroupilha e Bento Gonçalves. 

 Esta atividade tem como objetivo fortalecer os conhecimentos nos Componentes Curriculares de História e 
Geografia referentes à Colonização Italiana.  

 
 Roteiro 

 Saída em frente à escola às 7h30min, em ônibus de turismo com destino a Caxias do Sul. 

 Visitação à Igreja São Pelegrino, Museu da Casa de Pedra, construída no final do século XIX por imigrantes 
italianos. 

 Às 12h, almoço (Buffet) c/ 01 bebida, no Restaurante Caminho do Trem – Farroupilha. 

 Após, saída para Bento Gonçalves, com visita à Colônia de São Pedro, onde está concentrada a maior 
arquitetura dos imigrantes italianos do Brasil. 

 Visita à Cantina Strapazzon, casa totalmente em pedra irregular, construída por volta de 1880, pelo 
imigrante Giovanni Strapazzon, local onde foram gravadas algumas cenas do filme Quatrilho (1995). 

 Visita à Casa da Erva-Mate, onde é feita a demonstração do processo de produção artesanal da erva, com 
históricos soques movidos à roda d’água. 

 Visita à Epopéia Italiana Parque Temático, um espetáculo de som e luz, com duração de 45min para cada 
grupo.  

 Às 17h30min, iniciaremos nossa viagem de regresso a Porto Alegre. Chegada prevista para as 20h, 
diretamente na escola. 

 
 
 

 
  Orientações importantes 

  O documento informado na autorização deve ser a certidão de nascimento, cuja cópia autenticada 
encontra-se na Secretaria da Escola e será encaminhada ao responsável pelos estudantes (Serviço de 
Disciplina) na Saída de Campo. 

 Pedimos pontualidade no horário de saída das crianças da Escola às 7h30min. 

 O horário de retorno está previsto para as 20h, podendo haver atraso em função do trânsito. 

 O uniforme é de uso obrigatório. 

 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 Auxiliar de 
Disciplina e pelo responsável da agência de turismo. 

 O deslocamento ocorrerá em ônibus, linha turismo, sob a responsabilidade da empresa Top Brasil. 

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

 Não é necessário que o estudante traga o material escolar.  

 O estudante deverá levar seu lanche para o turno da manhã e tarde.  

 O estudante deverá levar uma troca de roupa do uniforme da Escola (em caso de indisposição). 

 O estudante poderá ser medicado ainda em casa (para enjoo), assim como levar o medicamento com a 
devida prescrição. 

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

ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DO BRASIL 



 O valor a ser pago para esta Saída de Campo, que inclui transporte em ônibus de turismo, 01 almoço (Buffet) 
com 01 refrigerante, ingressos no Parque Temático Epopéia Italiana e na Colônia de São Pedro, visitas mencionadas 
no programa e um guia cultural, acompanhando o grupo, é de R$160,00 (cento e sessenta reais). O valor pode ser 
pago em uma vez (dinheiro ou cheque) ou em duas vezes de R$ 80,00 (oitenta reais) com cheques pré-datados 
para os dias 03/09/2018 e 03/10/2018. 

 Os cheques deverão estar identificados, no verso, com o nome do (a) estudante e a turma. 

 Os valores (inclusive os cheques pré-datados) deverão ser entregues com a autorização para a professora 
até o final da aula do dia 03 de setembro de 2018 (T51 – até 11h45min ; T52 e T53 – até 17h30min). 
  
 Para a atividade, necessitamos da autorização abaixo, assinada pelos senhores, juntamente com o respectivo 
pagamento. 

Importante:  
 Não aceitaremos pagamento após a data combinada: 03/9/2018 (segunda-feira).  
 Não aceitaremos pagamento sem autorização e vice-versa. 
 Todos os dados da autorização deverão ser preenchidos pela família, com atenção.  

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

 
 Certas de podermos contar com a sua colaboração, nosso abraço fraterno! 

                                                                                   
                                               Supervisão Escolar e Educadoras do 5º ano. 

 
 

Devolver a autorização abaixo preenchida, com todos os dados, com o valor correspondente, até 03/9/2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

____________________________________________________________________________________________ 
 

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 para 
 
 Caxias do Sul/Farroupilha/Bento Gonçalves, no dia 05 de outubrode 2018. 
 

 

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

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

