
 
 

Sítio do Carroção – Viagem de fim de ano 
5º ano do Ensino Fundamental I 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROPOSTA: 

 
Tradicionalmente o Colégio Integral promove a viagem de confraternização - encerramento 

do primeiro ciclo do Ensino Fundamental. 
Trata-se de oportunizar um momento de convívio e revigoração dos laços afetivos entre 

alunos e professores do 5º ano. Por isso a opção pelo Sítio do Carroção que há mais de 30 anos 
elabora e desenvolve roteiros repletos de aventuras, mistérios e descobertas, com o compromisso 
e a competência de ser o único resort brasileiro especializado em crianças. 
  
CARACTERÍSTICAS DO LOCAL: 
 

Localizado a 150 km de São Paulo (capital), com acesso pela Rodovia Castello Branco. Um 
cenário natural de mais de 648 mil m² de área verde com espaçosas construções em arquitetura 
colonial, em meio a Mata Atlântica. 
 
ENDEREÇO: Rodovia SP – 129 - Km 43,5 Tatuí - São Paulo. 
 
ESTÃO INCLUSOS: 
 

� Refeições – serão oferecidas 5 refeições diárias: café da manhã, almoço, lanche da tarde, 
jantar e chá da noite. No almoço e no jantar, a refeição é servida no sistema self-service e já 
estão inclusas as bebidas (água mineral, refrigerantes e duas opções de suco) e sobremesas 
(sorvete, doces, frutas variadas, bolo). 

� Projetos do Sítio do Carroção – com guia e monitores – profissionais altamente qualificados, 
capacitados e com linguagem adequada para a faixa etária. 

� Atividades livres – piscina, túnel subterrâneo, vôlei, futebol, futgolf, sala de jogos, labirinto 
medieval e a Trilha do Quatipuru. 

� Transporte aéreo – Curitiba (PR) / Congonhas (SP) – ida e volta.  
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� Translado em ônibus executivo – do aeroporto de Congonhas / Tatuí – Sítio do Carroção – 
ida e volta. 

� Hospedagem – pousadas masculinas e femininas. 
� Acompanhantes: professoras regentes e coordenação. 
� Comunicação visual – cobertura on line dos melhores momentos do grupo. 

 
PROGRAMAÇÃO: 
 
� Duração: 03 dias e 02 pernoites 
� Saída: 08 de novembro de 2019 (sexta-feira)  
� Embarque: no aeroporto Afonso Pena – destino a São Paulo – pela manhã  
� Retorno: 10 de novembro de 2019 (Domingo)  
� Desembarque: no aeroporto Afonso Pena – noite 
 
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 até a data estabelecida (10/05) terão 

participação garantida. 
 
� O custo de R$ 2.380,00 (dois mil, trezentos e oitenta reais) é para pagamento à vista até 

10/05/2019 ou 7cheques pré-datados de R$ 378,00 (Trezentos e setenta e oito reais).  
 

- 1ª parcela: 10/05       R$ 378,00 
- 2ª parcela: 10/06       R$ 378,00 
- 3ª parcela: 10/07       R$ 378,00 
- 4ª parcela: 10/08       R$ 378,00      
- 5ª parcela: 10/09       R$ 378,00 
- 6ª parcela: 10/10       R$ 378,00 
- 7ª parcela: 10/11       R$ 378,00 
 
 
   
 
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 
PROFESSORA REGENTE, juntamente com a importância devida até 10/05, sexta- feira, às 18 
horas. 
 
DOCUMENTOS IMPORTANTES: 

Autorização para a viagem aérea que deverá ter firma reconhecida em cartório pelo pai, 
mãe ou responsável legal da criança e documento de identificação com foto: RG ou 
PASSAPORTE (xerox, somente autenticado em 2019). 
 

A ficha médica, o seguro-viagem, bagagem e a lista com sugestões do que levar para o Sítio 
do Carroção serão entregues no mês de outubro, em reunião com pais e alunos para 
esclarecimentos finais e conferência de documentos. 

Curitiba, abril de 2019. 
 A Coordenação 

IMPORTANTE: Dúvidas a respeito de pagamento – falar com Mariza ou Tadeu (3027-2744). 



 

OPTAMOS PELA SEGUINTE FORMA DE PAGAMENTO 
 

(    ) à vista R$ 2.380,00 – até o dia 10/05/2019. 

(    ) 7 cheques pré-datados de R$ 378,00.  

*Em 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 as autorizações 

Autorização 
Viagem de Final de Ano – 5º ano / 2019 

Sítio do Carroção (Tatuí / SP) – 08 a 10 de novembro 

 
Nome do aluno: _______________________________________________________________  

Nº do R.G. ou da Certidão de Nascimento do aluno: __________________________________  

Nome do Responsável: _________________________________________________________  

Data: _____/_____/_____ Assinatura: ______________________________________  

 
Esta via será entregue para a coordenação da viagem. 

Autorização 
Viagem de Final de Ano – 5º ano / 2019 

Sítio do Carroção (Tatuí / SP) – 08 a 10 de novembro 

 
Nome do aluno: _______________________________________________________________  

Nº do R.G. ou da Certidão de Nascimento do aluno: __________________________________  

Nome do Responsável: _________________________________________________________  

Data: _____/_____/_____ Assinatura: ______________________________________  

 
Esta via será entregue para a agência. 


