
 
 
 
                                                                                                                            

                                                                                                                              Porto Alegre, 15 de junho de 2022. 

 

COMUNICADO Nº 46/2022 

ASSUNTO: ROTEIRO E AUTORIZAÇÃO DA EXCURSÃO DE ALUNOS DO 3º ANO EM 

ROTEIRO 

• Balneário Camboriú 

• Florianópolis 

 

• 1º dia – 24/09/2022 (sábado) –  

Saída às 23:30 no estacionamento do CAPA – Colégio Adventista de Porto Alegre em um ônibus leito; 

• 2º dia – 25/09/2022 (domingo) –  

Café da manhã na cidade de Biguaçu, às 7h. Chegada no parque Unipraias em Camboriú às 9h; 

Almoço no Restaurante Macarronada Italiana. Check in às 15h no Marambaia Hotel Convenções às 15h. 

Tarde na praia e jantar no hotel; 

• 3º dia – 26/09/2022 (segunda-feira) –  

Café da manhã no hotel. Às 9h, passeio de escuna e almoço à beira mar na praia de Laranjeiras. No período 

da tarde haverá Kartódromo e passeio na Big Wheel. Jantar no hotel. 

• 4º dia – 27/09/2022 (terça-feira) –  

Após o café da manhã, check out e saída para Florianópolis com City Tour e almoço no Restaurante NB 

Steack. Á noite haverá o passeio e jantar no Shopping Beira Mar. Retorno às 23h30min para Porto Alegre.  

• 5º dia – 28/09/2022 (quarta-feira) –  

Chegada em Porto Alegre em torno das 6h.  

 

ATENÇÃO: 

 

• O aluno NÃO embarcará no ônibus se não portar o documento de identidade original; 

• O aluno deverá levar a carteirinha de plano de saúde, se tiver; 

• Cada aluno é responsável por seus pertences. Recomendamos que não levem objetos de valor (celular, 

máquina fotográfica, filmadora, joias etc.). Caso o aluno leve algum destes objetos, a 

responsabilidade é exclusivamente dele; 

• No caso de extravio ou quebra de algum acessório do ônibus, algum dano material no hotel ou nos 

parques visitados e a responsabilidade for do aluno, ele deverá ressarcir o prejuízo financeiro causado; 

• Qualquer problema relacionado a comportamento indevido, como infringir o Código de Ética do 

colégio e insistir em não respeitar as normas da excursão fazendo uso de bebida alcoólica, fumo ou 

de qualquer substância tóxica, o aluno será desligado do grupo imediatamente e juntamente com um 

professor será enviado de volta para casa com as despesas por conta dos pais ou responsáveis legais; 



 
 
 

• Em todas as atividades os alunos deverão participar em grupo e nunca isoladamente; 

• É proibido o acesso de alunos aos quartos dos colegas do sexo oposto;  

• É fundamental o respeito mútuo entre todos os excursionistas. 

 

 

VALORES E PAGAMENTOS 

• Obs.: O valor da viagem é de R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais), parcelado no cartão de crédito 

ou via boleto em até 5x de R$ 360,00. 

• Neste valor está incluso: transporte, hospedagem, refeições com bebidas (refrigerante, água mineral, 

suco), ingressos.  

Alertamos que os interessados devem entregar a autorização preenchida até o dia 24/06/22. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Atenciosamente, 

 

 

 

       Luizelia Pinzon Alva                         

                                                                       Diretora     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM 
 

AUTORIZO o(a) aluno(a) ___________________________________________________________________a participar da 

viagem de encerramento do Ensino Médio 2022, no período de 24/09 a 25/09/2022, conforme roteiro descrito acima, na companhia 

do diretor do Colégio Adventista do Partenon, Profª. Luizelia Pinzon Alva, portadora do RG 60.339.8747-7. 

 

Porto Alegre, ____ de ______________________2022. 

 

 

Assinatura do Responsável 

 

 

Ob.: O valor da viagem é de R$ 1.800,00 com tudo incluso: transporte, hospedagem, refeições com bebidas (refrigerante, água 

mineral, suco), ingressos etc. que pode ser dividido no cartão de crédito ou boleto bancário em até 5 x sendo último dia de 

vencimento 30 de cada mês. Assinale abaixo a opção de pagamento desejada:  

 

(  ) Cartão de Crédito; 

 

(  ) Boleto; em _________ parcelas iguais;  

 

 

Vencimento do boleto: ____/____/_____. 

 

 

Alertamos que os interessados devem entregar a autorização preenchida até o dia 24/06/22 para o Orientador Matheus. 

 

*Assinatura com registro em cartório pelo responsável. 

 

Telefones para contato: 

 

Nome: _________________________________________________________ Grau Parentesco: _______________ 

Telefone(s) para contato: ________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

Nome: _________________________________________________________ Grau Parentesco: _______________ 

Telefone(s) para contato: ________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

Nome: _________________________________________________________ Grau Parentesco: _______________ 

Telefone(s) para contato: ________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

Nome: _________________________________________________________ Grau Parentesco: _______________ 

Telefone(s) para contato: ________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

Nome: _________________________________________________________ Grau Parentesco: _______________ 

Telefone(s) para contato: ________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

Informações diversas relacionadas à saúde do aluno, alergias, restrições etc.: 

 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 


