
 

 

Fábrica/Parque Eólico/Ceclimar 

7º ANO – CIÊNCIAS/GEOGRAFIA 
 

          Srs. Pais ou Responsáveis,                                              Porto Alegre, 10 de agosto de 2018. 

             Paz e Bem! 

 
  Informamos que no dia 25/09/2018, terça-feira, das 7h15min às 19h, os estudantes das turmas 71 e 72, 

acompanhados pelas professoras Cristiani Fraga (Ciências), Márcio Basso (Geografia) e um de nossos 

Auxiliares do Serviço de Disciplina, realizarão sua saída de campo à Fábrica Da Colônia, Parque Eólico e 

Ceclimar. 

Objetivos:  

 Identificar a produção agrícola característica da região de Glorinha. 

  Observar os diversos setores de uma fábrica: chegada da matéria prima, setor de produção, de embalagem, de 

empacotamento e expedição. 

 Identificar a fauna nativa do nosso litoral bem como a flora característica e os impactos ambientais sofridos 

pela urbanização, pesca predatória e derramamento de petróleo. 

  Formação rochosa do litoral, transgressão e regressão marinha.  

 Observar o uso da energia renovável.  

 

Roteiro:  

 Saída da Escola às 7h15min, em ônibus de turismo, em direção ao município de Glorinha. No percurso, 

identificaremos a produção agrícola característica da região. Em Glorinha, vamos ao interior do município 

para visita à indústria de alimentos Da Colônia, que produz mais de 50 itens com características coloniais. Na 

fábrica, seremos recebidos para um tour monitorado na área de produção, onde poderemos ver seus diversos 

setores: a chegada da matéria prima, setor de produção, de embalagem, de empacotamento e expedição. 

Depois seguiremos para Osório, para o Centro de Visitação do Parque Eólico, onde, veremos as torres e 

explanação de monitor. Ao meio dia, almoço em Tramandaí ,no restaurante Pavin, (buffet livre com 

sobremesa e uma bebida).  À tarde em Imbé, visitaremos o Ceclimar (Centro de Estudos Costeiros), a Orla e 

seguimos ao Morro da Borússia, em Osório. O retorno para a escola está previsto para 19 horas. 

 

Orientações importantes: 

 Pedimos pontualidade no horário de chegada às 7h15min. 

 O número do documento informado na autorização deve ser o da certidão de nascimento. Não é 

necessário apresentar este documento, pois a secretaria da Escola já o tem. 

 O horário de retorno está previsto para 19h, podendo haver atrasos 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 pel0s professores, por um Auxiliar do Serviço de Disciplina e por um 

monitor da empresa M. Webber Turismo Ltda. 

  O deslocamento ocorrerá em ônibus linha 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 material escolar.  

 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. 

  

 O valor a ser pago para esta Saída de Campo, que inclui transporte em ônibus de turismo, ingressos aos 

locais previstos no programa, serviço de bordo, um almoço e guia acompanhando o grupo é de R$155,00 (cento e 

cinquenta e cinco reais) e deverá ser entregue ao Serviço de Disciplina, juntamente com a autorização, 

devidamente preenchida, até as 11h55min dia 12 de setembro de 2018, quarta-feira, impreterivelmente.  

Em caso de pagamento com cheque, este poderá ser feito em duas vezes de R$77,50 (setenta e sete reais e 

cinquenta centavos), pré-datados para 12/9/2018 e 11/10/2018. O parcelamento somente será possível com 

cheque*. 

*Especificar atrás, o nome do estudante e turma. 

  Não aceitaremos pagamento após a data combinada: 12 de setembro. 

 

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 Professores do EF2 

 

 

Destacar a autorização abaixo e devolver preenchida, com o valor correspondente, até 12/9/2018. 

 

___________________________________________________________________________________________ 

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 à 

Fábrica Da Colônia, Parque Eólico e Ceclimar, no dia 25 de setembro de 2018. 

 

 

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

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

