Rua Afonso Celso, 671 – Vila Mariana
Tels.: 5579.1191 – 5579.1194 – 5084.7447
www.colegiolumen.com.br

São Paulo, 08 de abril de 2019.
Comunicado nº 12/2019
Senhores Pais ou Responsáveis – alunos (as) do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano) e Ensino Médio (1ª à 3ªs.).
Assunto: Estudo de Meio – UBATUBA
É com imensa satisfação que informamos sobre o estudo de meio em Ubatuba, município de São Paulo,
programado para os alunos do E.F. (6º ano 9º ano) e E.M. (1ª à 3ª s.). É um projeto interdisciplinar para o 2º trimestre.
Essa modalidade de ensino permite que, numa aula de campo, os alunos mobilizem outros saberes,
emoções, sensações e percepções.
 Data: 30 e 31 de maio
 Duração: 02 dias / 01 noite
 Valor: R$ 780,00
 Forma de pagamento: dinheiro, cheque ou cartão de crédito.
 Em 04 vezes de R$ 195,00 com recibo.
 Hospedagem: Pousada das Cachoeiras
 Acomodações: apartamentos triplos e quádruplos
 Plantões para pagamento: dia 10/05/2019 – das 07h às 14h, no Espaço Cultural (térreo). A
empresa receberá o valor em dinheiro, cheque ou cartão e a autorização (anexa), preenchida e
assinada.
Obs.: O pagamento deverá ser efetuado somente nesse dia, devido à reserva do transporte.
Serviços inclusos:
 Transporte executivo, com ar-condicionado, TV, DVD, cd-player, frigobar e toalete.
 Equipe especializada, uniformizada e com radiocomunicador: 01 coordenador geral, 01
orientador por ônibus, 01 monitor noturno e 03 professores do Colégio.
 Serviço de bordo, água mineral, bolachas doces e salgadas.
 Hospedagem com café da manhã, 02 almoços e 01 jantar.
 Alimentação completa com bebida e sobremesa.
 Ingressos.
 Taxa de entrada e permanência de ônibus em Ubatuba.
 Kit lanche de ida e volta.
 Seguro viagem: Travel Ace Assistance.
 Caixa de primeiros-socorros
 Carro de apoio.
Roteiro:


1º dia - 30/05:











05h – Apresentação dos alunos no Colégio
05h30min – Saída do Colégio
08h30min – Parada
11h – Almoço em sistema self-service
13h – Atividade no centro de Ubatuba (projeto Tamar, histórico da cidade, aquário)
16h – check-in na Pousada das Cachoeiras – lazer no hotel
20h – Jantar no hotel
Atividades com a equipe e festa de confraternização

2º dia - 31/05:









06h30min – Despertar
07h30min – Café da manhã
08h30min – check-out do hotel – embarque e saída para a Praia de Fortaleza
09h – Briefing de segurança e alongamento para trilha: Costão Rochoso, Pontão da Fortaleza, divisão
de grupos para levantamento de dados
11h30min – Trilha para Praia do Cedro – Ecossistema – Mata Ombrófila Densa
12h30min – Praia do Cedro – lanche e Abordagem Ecossistema de Praia (Matacões e Cordão Arenoso)
13h30min – Trilha para Praia Grande do Bonete
14h – Flutuação – visualização das espécies no Costão Rochoso (Supra, meso e infra litoral)








Almoço típico caiçara – o almoço será servido pelo restaurante da comunidade local caiçara, após a
atividade de flutuação no Costão Rochoso.
16h30min – Trilha para as praias do Bonetinho, Perez, Encruzado e Lagoinha
17h30min/18h – Reembarque do grupo para o ônibus
17h30min/18h – Saída de Ubatuba
19h30min – Parada
23h – Previsão de chegada ao Colégio

IMPORTANTE:
1. Desistência / Cancelamento:
Regras para desistência:
Somente será admitida a desistência na forma constante do CONTRATO firmado entre a CONTRATADA e os alunos e/ou
representantes legais, nas seguintes condições:
a) Deverá ser manifestada, por escrito, pelo pai/mãe e/ou outro responsável pelo aluno, obedecendo-se as seguintes
normas:
 Quando manifestada até 15 (quinze) dias antes do evento, haverá a devolução integral do valor, até então pago.
 Quando manifestada até 10 (dez) dias antes do evento, haverá devolução de 70% (setenta por cento) do valor
até então pago.
 Após o período acima, não caberá nenhuma devolução.
 Quando a desistência ocorrer com a atividade em andamento, não caberá nenhum ressarcimento financeiro, no
todo ou em parte.
 Excetua-se desse procedimento quando nas condições abaixo:
- Por enfermidade infectocontagiosa comprovada por atestado médico.
- Por falecimento em família, comprovado pelo atestado de óbito.
 Devolução, quando devida, será feita no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data da entrada do
pedido na Meeting Way.
 Divulgação de imagem: existe alguma objeção quanto à divulgação de imagens de atividades que,
eventualmente, focalize o aluno e ou algum acompanhante do colégio, no nosso site?
No caso de não ser atingida a quantidade mínima de adesões (35 alunos) será realizada a devolução dos valores
recebidos, no prazo de 30 dias do prazo final para a adesão.
b) Prevenção:
 É vedado transportar objetos de valor, cortantes, perfurantes, tóxicos e ou qualquer outros que possam por em
risco a segurança e a integridade física dos passageiros.
 Não nos responsabilizamos por objetos pessoais dos passageiros.
 Em caso de danos causados a bens públicos e ou privados, estará, o responsável, sujeito às penalidades
compatíveis com o fato.
Informamos que, oportunamente, haverá uma Reunião com os pais dos alunos inscritos.
Contamos com a participação de todos.
Atenciosamente,
Equipe Pedagógica
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Autorização – ESTUDO DE MEIO: UBATUBA

Eu, ____________________________________________________________________________________________,
responsável pelo (a) aluno (a) ___________________________________________do(a)______ano/série do Ensino
_____________________________, autorizo sua participação do Estudo de Meio nos dias 30 a 31/05/2019.

_________________________________
Assinatura do Responsável
Divulgação de imagem: (

) Sim

Tel. para contato: _____________________

(

) Não

