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                  Belo Horizonte, 10 de fevereiro de 2017. 

 
 
Caros(as) pais, mães e/ou responsáveis, 
 
Os alunos da 2ª série do Colégio Santo Antônio farão, em três datas, uma viagem de caráter pedagógico ao 
Parque Estadual do Rio Preto. 
 
A seguir, são apresentados alguns detalhes da viagem: 
 
SAÍDAS: dias 24/03/2017, 09/06/2017 e 30/06/2017 
RETORNOS: dias 26/03/2017, 11/06/2017 e 02/07/2017 
 
ACOMPANHAMENTO: três professores e um bombeiro. 
 
HOSPEDAGEM: Alojamento do Parque Estadual do Rio Preto. 
PREÇO: R$ 550,00 à vista ou em 2 parcelas. 
O preço inclui transporte em ônibus; almoço em Diamantina na ida; duas diárias com café da manhã; almoço e 
jantar em alojamentos com quartos para 5 pessoas, e ingresso ao Parque Estadual do Rio Preto. Não estão 
incluídas despesas extras com alimentação. 
 
INSCRIÇÂO: Ocorrerá no dia 16/02, de 13:00 às 15:30, com os professores organizadores (no laboratório). 
 
FORMAS DE PAGAMENTO: cheque ou dinheiro; 
Integral no ato da inscrição.  
Entrada de 50 % no ato da inscrição e restante na semana anterior à saída.   
 
REEMBOLSO (em caso de desistência): 
Integral: até 17/03;                                    
50%: de 18/03 até a sexta-feira da semana anteriormente à saída; 
Obs.: O não comparecimento para o embarque não motivará reembolso algum. 
 
IMPORTANTE: Diante de restrições nos locais a serem visitados, o número de vagas está limitado a 44 por 
excursão. Esclarecemos que, se o número de interessados superar essa marca, o critério de seleção será baseado, 
pela ordem, no cumprimento dos prazos pré-estabelecidos e, em último caso, em um sorteio. 
 
REUNIÃO INFORMATIVA: Nas semanas da ida ao parque, a organização fará uma reunião com os alunos 
participantes e pais interessados para detalhar horários e informações gerais acerca da excursão.  
 
VACINAÇÂO CONTRA A FEBRE AMARELA: Todos os alunos participantes devem estar vacinados contra a febre 
amarela conforme indicação da secretaria de saúde:  ”a vacina contra febre amarela é a medida mais importante 
para prevenção e controle da doença e apresenta eficácia de aproximadamente 95%, além de ser 
reconhecidamente eficaz e segura”.   
 

Atenciosamente, 
 

 
       Frei Vicente da Silva Lopes, OFM         

                      Diretor Pedagógico                              

 

Felipe Scalabrini Pinto 

Marcelo Fernando Rezende 

Rogério Janot 
 

Professores de Biologia 

 


