
 
 
 

FAZENDA QUINTA DA ESTÂNCIA GRANDE – VIAMÃO 
MATERNAL 1/2 

 

  

 

             Srs. Pais ou Responsáveis,                                                                    Porto Alegre, 07 de agosto de 2018. 

 Paz e Bem! 

  

 Informamos que no dia 11/10/2018, quinta-feira, das 13h às 19h, os estudantes do Maternal 1 e 

Maternal 2, das Professoras Daiane e Ingrid,  acompanhados por monitoras da escola, realizarão sua saída 

de campo para a Fazenda Quinta da Estância Grande - Viamão. 

  Esta atividade tem como objetivos: 

# Perceber e aplicar os conhecimentos construídos sobre preservação ambiental; 

# Vivenciar atitudes positivas em relação ao meio ambiente, à conservação das espécies e à vida saudável; 

# Conhecer a origem dos alimentos e as características dos animais. 

 

Orientações importantes 

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

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

# Pedimos pontualidade no horário de chegada das crianças às 13h. 

# O horário de retorno está previsto para as 19h, podendo haver atrasos em função do trânsito. 

# O uniforme é de uso obrigatório. 

# A bagagem de mão deverá ser identificada. 

# Os estudantes estarão sendo acompanhados pelas professoras das turmas, por profissionais da Escola e 

monitores da Fazenda Quinta da Estância Grande. 

# O deslocamento ocorrerá em ônibus linha turismo, sob a responsabilidade da empresa Translar. 

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

# Não é necessário que a criança traga o material escolar, nem o lanche. 

# 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 o custo com transporte e o ingresso na Fazenda 

(atividades pedagógicas e alimentação) é de R$85,00 (oitenta e cinco reais) e deverá ser entregue à 

professora até as 17h30min do dia 12/9/2018, squarta-feira, impreterivelmente. 

  

# Em caso de pagamento com cheque, este poderá ser pré-datado para 12/9/2018. Especificar atrás, o 

nome do estudante, turma e telefone para contato.  

# Não aceitaremos pagamento após a data combinada: 12 de setembro, 17h30min.  

# Não aceitaremos pagamento entregue sem autorização e vice-versa. 

 

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 M1/2. 

 

Devolver a autorização abaixo preenchida, com o valor correspondente, até 12/9/2018, 17h30min. 

 

 

 

 

 

 

 

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

 Autorização (entregar somente esta parte) 

Autorizo o/a estudante ___________________________________________________, Certidão de 

Nascimento (do estudante) nº _____________________, da turma _____________, da Escola Nossa 

Senhora do Brasil, a participar da Saída de Campo à Fazenda Quinta da Estância Grande, em Viamão, no 

dia 11 de outubro de 2018. 

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

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

