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DESTINO ���� CIDADE DA LAPA  
 

 

Dia: 13 de novembro (quarta-feira). 

Saída: do Colégio, às 7h30min, embarque com documento original em mãos – chegar 15 
minutos antes. 

Retorno: às 18h30min no Colégio. 
 

 
 
 

 
 

PROGRAMAÇÃO: 
 

• 9h –  Trevo – Painel de Poty Lazzarotto. 
• 9h30min –  Percorreremos as ruas centenárias e visitaremos: Museu do Tropeiro, 

Casa Lacerda; Teatro São João e Igreja Matriz. 
• 12h30min  –  Parada para o almoço em restaurante com comida típica (bebida 

inclusa). 
• 14h –  Mais visitas: Casa dos Cavalinhos, Panteon dos Heróis e Museu 

Histórico. 
• 16h  –  É hora de voltarmos para Curitiba. 
 
 
 
 
 
 
..........................................................................................................................................................................................................- 

 
Conheça a História nas trilhas da cidade da Lapa 

 

Custo: R$ 140,00 

A Lapa faz parte do Patrimônio Histórico Nacional, tombada em 1992 e seu acervo arquitetônico 

preservado é hoje um dos mais importantes do Paraná, que datam dos séculos XVIII, XIX e início 

do século XX. 

Veremos de perto e ao vivo, uma das mais importantes páginas da História do Paraná. 
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Lembretes: 
 
� Vestir uniforme completo do colégio. 
� Numa mochila, levar lanche para manhã e tarde, capa de chuva, água e protetor solar. 
� Não esquecer de levar documento de identidade ou certidão de nascimento 

(original) – sem esse documento, o(a) aluno(a) não embarca. 
� Levar R$ 10,00 para o sorvete e água fresca. 
 

Devido aos compromissos que a escola assume na contratação de transporte e 
outros serviços necessários às atividades, somente os alunos que efetivarem o pagamento 
até a data estabelecida (06/11/19) terão participação garantida. 
 
 Em caso de: 
 
a) DESISTÊNCIA DO ALUNO na participação da atividade, o responsável deverá fazer o 

cancelamento dois dias antes da data da atividade, com a coordenação.  
 

b) CANCELAMENTO DA ATIVIDADE pela escola, por quaisquer motivos, a tesouraria 
restituirá o valor pago, até dois dias úteis após a data prevista para a atividade. 

 
 
 Assim, solicitam-se dos Senhores Pais ou Responsáveis OBSERVAR 
ATENTAMENTE a data de saída, bem como DEVOLVER A AUTORIZAÇÃO PREENCHIDA 
CORRETAMENTE. 

 
 

Curitiba, outubro de 2019. 
 

Coordenação Pedagógica 
 

 
...... ............................................................................................................................................................  
Ref. Informativo 043/19 – Atividade Externa - Cidade da Lapa - 4os anos - 3º Trimestre - 2019. 

  
 

AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM NACIONAL (Menor de idade)  

Eu,______________________________________________________________________, 
portador (a) do RG _________________ e CPF __________________, domiciliado (a) e 
residente na _________________________________________________, nº________, no 
bairro ________________ em Curitiba/PR, autorizo o(a) menor ______________________ 
___________________________________________, meu/minha ______________, 
nascido (a) em______________________ no dia ____/_____/____ portador (a) do RG ou 
CERTIDÃO DE NASCIMENTO___________________________________ a empreender 
viagem nacional com destino à cidade da Lapa - Paraná,  
 

 

___________________________________________ 

Assinatura do Pai, Mãe ou Responsável Legal. 


