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PROJETO QUINTA DA ESTÂNCIA NO JARDIM BOTÂNICO 
4º ano 

 
 

  Srs. Pais ou Responsáveis, Paz e Bem!                                         Porto Alegre, 02 de outubro de 2018. 
               
  Informamos que no dia 13/11/2018, terça-feira, das 8h15 às 12h30, os estudantes da turma 41, da 

Professoras Joseane Camargo, juntamente com a Orientadora Renata Gustavo e um Auxiliar do Serviço 

de Disciplina, realizarão sua saída de campo ao Jardim Botânico de Porto Alegre, pelo projeto vinculado à 

Fazenda Quinta da Estância. 

Objetivos 

Curiosidades Botânicas 
 
Através de uma visita cheia de surpresas, mistérios e descobertas, os estudantes irão localizar e discutir as 
principais "curiosidades botânicas" localizadas no Jardim Botânico de Porto Alegre. Esqueleto da raiz da 
figueira, uma árvore "dentro" da outra, "avenida de cupins", árvores "abraçadas", "planta do dinheiro", 
entre muitos outros mistérios e curiosidades, que serão abordados neste projeto. 

 

Roteiro 

 Saída da Escola às 8h15, em ônibus da empresa Translar. 

 Visita ao Jardim Botânico. 

 Pausa para Lanche, oferecido pela Quinta da Estância. (Pic-Nic - servido no gramado do Jardim 
Botânico com uma toalha xadrez e cestos de palha, com bolo de chocolate, cachorrinho quente 
caseiro, pãozinho caseiro recheado com frango, água e sucos). 
 
OBS: O horário de chegada poderá sofrer alterações em função do trânsito. 
 

 Orientações: 

 Pedimos pontualidade no horário de chegada dos educandos. 

 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 educadores da Escola e pelos monitores do projeto 

pedagógico no Jardim Botânico. 

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

 Não é necessário que o estudante leve o material escolar.  

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

 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 no 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, ingresso ao Jardim Botânico e 
lanche é de cinquenta e cinco reais (R$55,00) e deverá ser entregue para a professora, com a 
autorização, até o final da aula do dia 06/11/2018, terça-feira, às 11h45.  
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 Importante:  

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

 O pagamento poderá ser feito em dinheiro ou cheque no valor de cinquenta e cinco reais 

(R$55,00), pré-datado para 06/11/18.  

 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 4º ano. 

 
 

Devolver a autorização abaixo preenchida, com o valor correspondente, até as 11h45 de 06/11/2018, terça-
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 Jardim Botânico de Porto Alegre, no dia 13 de 

novembro de 2018. 

 
 

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

 

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

