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Atividade Externa – 1º trimestre 

 
RESERVA AMBIENTAL SERELEPE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Data: 29 de março – 2º ano A e B  

Local: Reserva Ambiental Serelepe 

Endereço: Estrada de Monte Alegre s/n, Município de Quatro Barras.  

 

A Reserva Ambiental Serelepe conta com estrutura preparada para uma 

aula de campo onde os alunos são recepcionados por monitores que acompanham 

todas as atividades. Em área privilegiada de floresta nativa e natureza exuberante, a 

Reserva Ambiental possui o 1º Borboletário do Paraná, com criação extensiva de 

diversas espécies de borboletas, um formigário e cultiva abelhas sem ferrão. 
 
Saída: pontualmente 13h, na escola – aguardaremos as crianças na primeira 

quadra da escola, para o embarque – chegar dez minutos antes. 

Retorno: 19h – nesse dia os alunos não poderão participar das escolinhas (caso 

algum aluno vá embora de transporte escolar, pedimos aos pais que avisem a 

empresa contratada). 

Custo: R$  110,00 (a serem pagos até o dia 22/03) 

Acompanhantes: Professoras regentes Camile e Roberta, professor tutor Gabriel  e 

a Coordenadora Sandra. 

IMPORTANTE: O custo inclui – transporte; vivência e atividades na reserva; além do 

lanche da tarde que será oferecido. 

 
 
 
 
 

 Informativo 05 / 2019 
2º ano – Ensino Fundamental  
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PROJETO DO 2º ANO – INSETOS QUE VIVEM EM SOCIEDADE 
 
PROGRAMAÇÃO: 
 
Acolhida: 
 

- Expedição com o “Expresso Ecológico” – trenzinho do espaço 

- Visita ao borboletário 

- Trilha 

- Visita ao formigário 

- Lanche – bolo + suco natural + pipoca 

- Relógio do Sol 

- Visita à reserva das abelhas sem ferrão 

- Chegada à escola 19h 
 

Devido aos compromissos que a escola assume na contratação de 

transporte e outros serviços necessários à atividade, somente os alunos que 

efetivarem o pagamento até a data estabelecida terão participação garantida. 

Assim, solicita-se dos Senhores Pais ou Responsáveis OBSERVAR 

ATENTAMENTE a data de saída, bem como DEVOLVER A AUTORIZAÇÃO 

PREENCHIDA CORRETAMENTE, via agenda seu(sua) filho(a), juntamente 

com a importância devida até 22/03. 

Curitiba, março de 2019. 
 

A Coordenação 
 ....................................................................................................................................................................  
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Autorizo meu(minha) filho(a) ___________________________________________________ 

do 2º ano  ______ a participar da atividade externa do 1º trimestre. 

 
2º ano A e B – dia 29/03  
 
Custo: R$ 110,00 (inclui lanche, atividades e transporte) / Saída: 13h / Retorno: 19h 
 

Devolver está autorização com pagamento até o dia 22 de março. 


