
                   

City Tour Urbano e Rural  
 

          Srs. Pais ou Responsáveis,                           Porto Alegre, 21 de agosto de 2018. 

            Paz e Bem! 

 

  Informamos que no dia 11/10/2018, quinta-feira, das 7h30min às 18h, os estudantes das turmas 

81 e 82, acompanhados pelos professores Márcio (Geografia), Camila (História) e Gigliola (Arte) e  por um 

Auxiliar de Disciplina, realizarão sua saída de campo para um City Tour Urbano-Rural – Porto Alegre. 

 

Objetivos:  

 Conhecer e analisar aspectos da zona urbana da cidade de Porto Alegre, bem como da zona rural da 
cidade. 

 Conhecer aspectos históricos de pontos turísticos de Porto Alegre. 

 Observar arquiteturas e diferentes expressões artísticas que compõem os espaços da cidade. 

 Perceber nos espaços abertos de nossa cidade e vivências rurais. 

  
Roteiro:  
Sairemos do colégio às 7h30min para trabalhar a zona urbana da cidade. A primeira visita será à 

estátua do Laçador. Depois, seguiremos para o aeroporto e embarcaremos no Aeromóvel e seguiremos de 

Trensurb até a estação Mercado. Então visitaremos o Mercado Público, conheceremos curiosidades, 

história e lendas do local. O lanche da manhã será na tradicional Banca 40 (sanduíche farroupilha e suco ou 

água mineral). Em seguida, iremos à Prefeitura Municipal. Depois, embarcaremos no ônibus para tour 

panorâmico, passando pelo porto, pela Praça da Matriz, pela Usina do Gasômetro, pela Ponte de Pedra e 

pelo Monumento aos Açorianos. 

Depois vamos para a zona rural, onde almoçaremos em propriedade dos Caminhos Rurais no bairro 

Lami, será servido o almoço com suco e sobremesa.  Seguindo a parte rural, visitaremos a R.P.P.N.(Reserva 

Particular do Patrimônio Natural) Cabanha Costa do Cerro, de atividade pecuária. No local, veremos o 

museu, a criação de cavalos crioulos, ovelhas e gado, mais a hospedaria de cavalos.  (No local os alunos 

podem organizar um piquenique com seus lanches). No retorno, passaremos pelo Santuário Nossa Senhora 

Mãe de Deus, no alto do Morro da Pedra Redonda, com vista de 360º, para identificarmos o território de 

nossa capital. O retorno para ao colégio está previsto para as 18 horas. 

 
 Orientações: 

 Pedimos pontualidade no horário de chegada às 7h30min. 

 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 18h, 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 pelos 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 turismo, guia de turismo 

acompanhando o grupo, dois lanches, um almoço e os ingressos mencionados no roteiro é de cento e 

cinquenta reais (R$150,00) e deverá ser entregue para a Disciplina, com a autorização, até as 11h55min 

do dia 24/09/2018, segunda-feira. O Serviço de Disciplina estará com a relação da turma em mãos para 

que o estudante possa assinar ao lado do seu nome. 

Em caso de pagamento com cheque, este poderá ser feito em duas vezes de R$75 (setenta e cinco 

reais), pré-datados para 24/9/2018 e 24/10/2018. O parcelamento somente será possível com cheque*. 

 Importante:  

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

 Em caso de pagamento com cheque, o mesmo deve conter o nome do estudante e turma, no 

verso. 

 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) 

 

Certos de sua colaboração, nosso abraço fraterno!                                                                                   

                                               Supervisão Escolar e Educadores do 8º ano. 

 
Devolver a autorização abaixo preenchida, com o valor correspondente, até as 11h55min de 24/09/2018, 
sexta-feira. 

______________________________________________________________________ 

 

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 ao City Tour Urbano Rural, no dia 11 de outubro de 

2018. 

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

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

