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P A R Q U E  E S T A D U A L  D E  V I L A  V E L H A  

Viagem de Estudos – 5º ano 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dia: 21 de novembro (quarta-feira) 

Saída: 7h30min, em frente ao Colégio – chegar 

10 minutos antes para o embarque com o 

documento em mãos. 

Objetivo da viagem de estudos: Os alunos ao 

imergirem nesse ambiente surpreendente estarão 

prontos para identificar e relacionar os 

conhecimentos em relevo, hidrografia, clima e 

vegetação.  

 Ao assimilar informações e sedimentar 

conhecimentos que não serão apenas 

memorizados, a aprendizagem torna-se 

inesquecível – um fechamento dos conteúdos 

abordados no ano. 

Retorno: 18h30min, em frente ao Colégio. 

Custo: R$ 150,00 a serem pagos até o dia 12 de novembro. 

 

“Itacuretaba – a cidade extinta de pedras” 
    

 
Numa área de 5.032.384,00 m2, o 

Parque Estadual de Vila Velha, no 

município de Ponta Grossa, é composto 

pelas formações areníticas, pelas 

Furnas e pela Lagoa Dourada. 

A fauna e a vegetação são variadas e 

de significativa beleza. 
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IMPORTANTE: Os alunos serão acompanhados pelas professoras, coordenação e pelos 

guias do parque. 

O que levar: 

• Ir com roupa confortável – não precisa ser o uniforme. 

• Levar boné, água, repelente, protetor solar, capa de chuva descartável. 

• Levar uma fruta para o período da manhã. 

• Levar apenas R$ 10,00 para o sorvete. 

• Um lanche completo para tarde - lanche leve, sem frituras, nem refrigerantes ou 

salgadinhos industrializados.  

 
 

 

PROGRAMAÇÃO 
 

V i l a  Ve l ha  
 

As exóticas formações em arenito de  
Vila Velha foram erodidas pela ação  
das chuvas e pelo forte vento sempre  
presente na região. 
É um cenário sem igual, onde o real e o 
lendário se confundem. 

 

Almoço  
 

No restaurante Lugano, em Ponta Grossa, com refrigerante 
ou suco incluído. 
 
 

Furnas  
 

Conhecidas como “Caldeirões do 
Inferno”, são bocas circulares de 
grande diâmetro e que aparecem 
isoladas na vastidão dos campos. 
 

Lagoa  Dourada 
 

É assim chamada por ser o seu 
fundo revestido de mica ou 
malacacheta. 

16 horas  

É hora de iniciar a volta para contar a todos o que se aprendeu. 
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           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 12/11 terão participação garantida. 

 
Em caso de cancelamento da atividade pela escola, por quaisquer motivos, a 

coordenação restituirá o valor pago, até dois dias úteis após a data prevista para a 
atividade. 

 
Assim, solicita-se dos Senhores Pais ou Responsáveis OBSERVAR 

ATENTAMENTE a data de saída, bem como DEVOLVER A AUTORIZAÇÃO 
PREENCHIDA CORRETAMENTE, para a professora regente, juntamente com a 
importância devida. 

 
IMPORTANTE: Por exigência da ANTT e DER, os passageiros deverão estar 

portando no dia da viagem carteira de identidade ou certidão de nascimento 

original – o documento ficará com a professora durante toda a viagem. 
 

Curitiba, outubro de 2019. 
 
 

A Coordenação 
 

 
Este informativo está disponível no site: www.colegiointegral.com.br 

 
 ...............................................................................................................................................  
        
Ref. Informativo 044 / 19 – Parque Estadual de Vila Velha - 5º ano / 3º trimestre. 
 
Autorizo meu(minha) filho(a)  ______________________________________________  

do 5º ano _____ a participar da viagem de estudos. 

       
Viagem de Estudos Data: 21 de novembro 
VILA VELHA Saída: 7h30min 

Custo: R$ 150,00  Retorno: 18h30min 

 
Assinatura do responsável:  _________________________________________________  
        
Aceitaremos este canhoto até o dia 12 de novembro. 

  
IMPORTANTE: Por exigência da ANTT e DER, os passageiros deverão estar portando no 
dia da viagem carteira de identidade ou certidão de nascimento original. 

 


