
 
 

 

 

 
 

ILHA DO MEL 

 

 

Atividade Externa – 8º ano / 1º trimestre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Patrimônio Ecológico de toda a Humanidade, a Ilha do Mel tem 95% de sua área 

composta por ecossistemas de restinga e Floresta Atlântica, o que a elevou à categoria 

de Estação Ecológica em 1982.  

A Ilha do Mel é uma reserva natural localizada no litoral do Paraná que possui séculos 

de história e uma das mais ricas paisagens naturais do Brasil. Mas, para além da 

natureza, a ilha também é detentora de uma cultura muito particular: a cultura caiçara. 

Esta atividade visa a desvendar, juntamente com os alunos do 8º ano, os aspectos que 

envolvem o meio ambiente e os modos de vida dos caiçaras da Ilha do Mel.  
 

 Data: 24 de abril (sexta-feira) – 8º ano A e B 

 Saída: 6h30min (em frente ao colégio) 

 Retorno: 19h (em frente ao colégio) 

 Valor: R$ 145,00 (a serem pagos até o dia 13 de abril) 
 

IMPORTANTE: 
 

 Levar um bom farnel contendo lanche da manhã, almoço e lanche da tarde.  

Não se esqueçam do nosso projeto Carbono Zero – evitar a produção de lixo com 

embalagens descartáveis! 

 Incluso: ônibus, barca, monitor e taxa ambiental. 

 Ir com roupa confortável (com a roupa de banho por baixo). 

 Você ficará com sua mochila durante toda a atividade, por isso não exagere no 

peso, nela deverá constar: 

 

 

 

 

Informativo 10 / 2020 
8º ano – Anos Finais - Ensino Fundamental  



 

 

 

Medicamentos tomados regularmente; 

 

Capa de chuva. Imprescindível – nessa região chove muito. 

 

Uma muda de roupa extra, guardada em um saco plástico. 

 

Dependendo do clima, trazer um agasalho. 

 

Cantil ou garrafa de água. 

 

Óculos escuros e boné. 

 

Protetor solar e repelente. 

 

Por exigência da ANTT e DER, os passageiros deverão portar no DIA DA VIAGEM 

CARTEIRA DE IDENTIDADE OU CERTIDÃO DE NASCIMENTO ORIGINAL. 
 
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 terão participação garantida. 

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

a coordenação restituirá o valor pago em até três 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 coordenação, juntamente com a 
importância devida até 13 de abril. 

 

Curitiba, março de 2020. 
 

A Coordenação 
 

Este informativo está disponível no site: www.colegiointegral.com.br, será enviado para o e-mail dos 
responsáveis e no grupo de pais do Whatsapp. Os alunos receberão, na agenda, apenas o canhoto para 
confirmação, autorização e pagamento. Enviar para a Coordenação.  

 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ref. Informativo 10/2020 – Ilha do Mel - 8º ano A e B 
 

 Autorizo meu(minha) filho(a)_______________________________________________________ 

do 8º ano ______ portador do RG ___________________________________ ou da Certidão de 

Nascimento, conforme documento que será apresentado no momento do embarque.  

 
 
Data: ___/___/___ Assinatura: _________________________________ 
 
 

 

 

 

http://www.colegiointegral.com.br/

