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Fazzenda Park Hotel-Viagem de fim de ano 
9º ano do Ensino Fundamental II 

 

 

 
 
PROPOSTA: 
 

Tradicionalmente o Colégio Integral promove a viagem de confraternização de 
encerramento do segundo ciclo do Ensino Fundamental. 

Trata-se de oportunizar um momento de convívio e amizade entre alunos e 
professores do 9º ano.  
          Os alunos podem viver a experiência do contato direto com a natureza e os animais 
da fazenda, se divertir com a programação radical e relaxar em meio à tranquilidade do 
campo. 
 
CARACTERÍSTICAS DO LOCAL: 
  

O Fazzenda Park Hotel é um paraíso com mais de dois milhões de metros 
quadrados onde conta-se com atividades de lazer, contato com a natureza, conforto nas 
acomodações e excelente gastronomia.  .  
 
ENDEREÇO: SC 411-Rodovia Ivo Silveira, Km 6 –Entre Gaspar e Brusque- Gaspar/SC  

 
ESTÃO INCLUSOS: 
 
� Refeições serão oferecidas 4 refeições diárias: café da manhã, almoço, café colonial e, 

jantar. No almoço e no jantar, a refeição é servida no sistema self-service e já está 
incluso a sobremesa. (não incluso bebidas).Também serão servidos petiscos  na 
piscina. 

� Baladas (2 noites) 
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� Atividades livres - Charrete, bicicleta, pedalinho, piscina, vôlei, futebol, passeios a 
cavalo, academia, sala de jogos e também prática de esportes com recreação dirigida. 
 

� Transporte terrestre em ônibus de turismo– Curitiba (PR)-Gaspar SC– ida e volta.   
� Hospedagem 
� Acompanhamento: Coordenação e Professores. 

. 
PROGRAMAÇÃO: 
 
� Duração: 03 dias e 02 pernoites 
� Saída: 27 de novembro de 2019 (quarta-feira) em frente ao Colégio, às 9h30. 
� Retorno: 29 de novembro de 2019 (sexta-feira) em frente ao Colégio. Previsão às 19h. 
 
FORMA DE PAGAMENTO: 
 

Devido aos compromissos que a escola assume na contratação de serviços 
necessários à viagem, é imprescindível a prévia aceitação das condições abaixo para a 
realização da atividade. 
 
� Somente os alunos que efetivarem o pagamento e entregarem a autorização preenchida 

e assinada, até a data estabelecida (10/04) terão participação garantida. 
 
� O custo de R$ 1.190,00 (Hum mil, cento e noventa reais) é para pagamento à vista, ou 

R$1.330,00 (Hum mil, trezentos e trinta reais) para pagamento em 7 cheques pré-
datados de R$ 190,00 (Cento e noventa reais).  

 
- 1ª parcela: 10/04  R$ 190,00 
- 2ª parcela: 10/05  R$ 190,00 
- 3ª parcela: 10/06  R$ 190,00 
- 4ª parcela: 10/07 R$ 190,00 
- 5ª parcela: 10/08 R$ 190,00 
- 6ª parcela: 10/09  R$ 190,00 
- 7ª parcela: 10/10                         R$ 190,00 
 

 
 

 
 
Em caso de: 
 
a)  DESISTÊNCIA DO ALUNO na participação da atividade, por motivo de força maior,  a 

devolução será tratada individualmente.  
b)  CANCELAMENTO DA ATIVIDADE pela escola, por quaisquer motivos, serão  

restituídos os valores pagos sem correção. 
Assim, solicita-se dos Senhores Pais ou Responsáveis OBSERVAR ATENTAMENTE 

a data de saída, bem como DEVOLVER A AUTORIZAÇÃO PREENCHIDA 
CORRETAMENTE, À COORDENAÇÃO, juntamente com a importância devida até 10/04, 
quarta-feira, às 18 horas. 
 

 
                                                          Curitiba, março de 2019. 
                                                                A Coordenação 

IMPORTANTE: Dúvidas a respeito de pagamento – falar com Tadeu ou Sandra Braga  
(3027-2744). 
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OPTAMOS PELA SEGUINTE FORMA DE PAGAMENTO 
 

(  ) à vista R$ 1.190,00 – até o dia 10/04/2019. 

(  ) 07 cheques pré-datados de R$ 190,00  

• No caso de desistência do aluno na participação da atividade, por motivo de força 
maior, a devolução será tratada individualmente.  

 

Data: ____/_____/_____ Assinatura:  ________________________________

 

OBS: Os cheques pré-datados deverão ser entregues junto com a 

autorização na Coordenação. 

Autorização 
Viagem de Final de Ano – 9º ano / 2019 

Fazzenda Park Hotel– 27/11 a 29/11 

 
Nome do aluno: _________________________________________________________

Nº do R.G.: _____________________________________________________________

Nome do Responsável Legal _______________________________________________

 

Data: _____/_____/_____ Assinatura: ___________________________________

 
 
 


