
 

SESC CAMPESTRE  – 9º ANO 
 

Srs. Pais ou Responsáveis,                                Porto Alegre, 28 de agosto de 2018. 

Paz e Bem! 

 

  Informamos que no dia 02/10/2018, terça-feira, das 8h30 às 16h45, os estudantes da turma 91, 

acompanhados pelos professores Daniel e Luciana (Educação Física), realizarão sua saída de campo ao Sesc 

Campestre – Porto Alegre. 

Objetivos:  

 Propiciar alongamentos, caminhadas orientadas e práticas esportivas junto à natureza. 

 Colocar em prática as ações sustentáveis trabalhadas. 

 Vivenciar hábitos mais saudáveis. 

 Vivenciar possibilidades de viver bem e de forma confortável, utilizando meios sustentáveis. 

 Confraternizar com os colegas o encerramento do ensino fundamental, por meio de atividades de lazer aliadas 

ao trabalho pedagógico proposto. 

 Roteiro:  

 Saída da Escola às 8h30, com transporte da Empresa Translar. 

 Trilha ecológica guiada e Oficina de Sustentabilidade. 

 Almoço no Restaurante Solarium (Buffet livre. Bebida não inclusa.). 

 Gincana recreativa e circuito funcional. 

 Retorno por volta de 16h15min, com chegada prevista para 16h45. 

Orientações importantes: 

 O horário de entrada permanece às 7h30. 

 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 16h45, podendo haver atrasos em função do trânsito. 

 O uniforme é de uso obrigatório. Levar um calçado extra, em virtude da trilha na mata. 

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

assim como bagagem de mão. 

 Os educandos serão acompanhados pelos educadores e por monitores do Sesc. 

 O deslocamento ocorrerá em ônibus sob a responsabilidade da empresa Translar. 

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

 Não é necessário que o estudante traga material escolar, apenas lanche. Há a possibilidade de compra no bar 

do Sesc.  

 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 no Sesc 

(atividades pedagógicas e almoço) é de R$75,00 (setenta e cinco reais) e deverá ser entregue ao Serviço de 

 



Disciplina, juntamente com a autorização, devidamente preenchida, até as 11h55min do dia 24 de setembro de 2018, 

segunda-feira, impreterivelmente.  

Em caso de pagamento com cheque, este poderá ser pré-datado para 24/09/2018. Especificar atrás, o nome do 

estudante e turma. 

  Não aceitaremos pagamento após a data combinada: 24 de setembro. 

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

 

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

                                               Supervisão Escolar e Educadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Destacar a autorização abaixo e devolver preenchida, com o valor correspondente, até 24/09/2018. 

___________________________________________________________________________________________ 

 

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 ao 

SESC CAMPESTRE – Porto Alegre , no dia 02 de outubro de 2018. 

 

 

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

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

