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Atividade Externa – 6º anos A e B  

TMA ACAMPAMENTOS  

                               VENHA PARTICIPAR DESSA AVENTURA!  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Data da atividade: 11 e 12  de novembro  
Horário de saída: às 18h30min do dia 11 de novembro 
Previsão de retorno: às 18h do dia 12 de novembro 
 
PROGRAMAÇÃO 

•••• 11 DE NOVEMBRO 
18h30min - Saída em frente ao colégio 
19h30min - Organização dos quartos 
20h - Jantar 

           20h40min - Gincana Cultural 
21h30min - Balada 

•••• 12 DE NOVEMBRO 
8h - Café da manhã 
9h - Atividades secas: arvorismo, tirolesa, paredão de escalada, tobogã, pebolim 

humano. 
12h - Almoço 
13h30min - Atividades molhadas: pista suja, caiaque e esquibunda. 
16h - Lanche da tarde 
16h50min - Retorno ao colégio 
18h20min - Previsão de chegada ao Colégio 

 
FORMAS 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. 
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� Somente os alunos que efetivarem o pagamento e entregarem a autorização 
preenchida e assinada, até a data estabelecida (05/11) terão participação 
garantida. 

 
� O valor é de R$230,00 (Duzentos e trinta reais) para pagamento à vista, ou em 

2X de R$115,00 (Cento e quinze reais) para pagamento com cheque: 
 

• 1ª parcela: 05 /11  R$ 115,00 
• 2ª parcela: 06/12  R$ 115,00 

 
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, 
haverá restituição dos valores pagos sem correção.  
       

                Assim, solicita-se aos Senhores Pais ou Responsáveis observar atentamente a 
data de saída, bem como devolver a autorização preenchida com todos os dados, para 
a coordenação, juntamente com a importância devida até 05/11, terça-feira, às 18 horas. 
 

IMPORTANTE! O que levar? 

• Roupa de cama, coberta, travesseiro, toalha de banho, protetor solar, repelente, 
itens de higiene pessoal, boné, chinelo, saco plástico para guardar a roupa molhada, 
capa de chuva descartável. 

• Roupas de “guerra” (são aquelas BEM confortáveis e que podem sujar/manchar). 
• Por exigência da ANTT e DER, os passageiros deverão portar no DIA DA VIAGEM 

CARTEIRA DE IDENTIDADE OU CERTIDÃO DE NASCIMENTO ORIGINAL. 
 

 

Curitiba, outubro de 2019. 

  

A Coordenação 

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

 
 

 ....................................................................................................................................................................  
 
Ref. Informativo 046 /2019 – TMA ACAMPAMENTOS - 6º anos A e B  
 

 Autorizo meu(minha) filho(a) _______________________________________________________ 

do 6º ano ______ portador do RG ___________________________________ a participar do 

acantonamento. 

 
Data: ___/___/___ Assinatura: _________________________________ 
 

No dia 11, segunda-feira, teremos aula normal – tanto os alunos da manhã, 
quanto os alunos da tarde. Sugerimos que os alunos do 6º ano B deixem a 
mochila com o material escolar na escola. 


