
 
Com. 006/2019                                                                                     Gravataí, 13 de Março de 2019. 

 

 ROTEIRO E AUTORIZAÇÃO DA EXCURSÃO DE ALUNOS DO 9º ANO  

Beto Carrero, Praia de Canasvieiras, Passeio de Escuna,  Parque Cascanéia, Shopping Beira Mar – Florianópolis 
 

 1º dia – 03/11/2019 (domingo) - Gravataí - Concentração às 21h30 no Colégio Adventista de Gravataí, Rua 
Irma Vieira, 75, para saída em ônibus Double Deck às 22h30; 

 2º dia – 04/11/2019 (segunda-feira) - Chegada no Parque Beto Carrero às 8h (lanche no próprio ônibus). Às 
21h os alunos serão acomodados no Hotel Tropicanas em Canasvieiras, em quartos quádruplos com jantar no 
próprio Hotel;  

 3º dia – 05/11/2019 (terça-feira) -  Passeio de Escuna com visita a Ilha Anhatomirim e atividades recreativas 
na praia e na piscina do hotel.    

 4º dia – 06/11/2019 (quarta-feira) – Após o café da manhã no Hotel, saída para o Parque Cascanéia, com 
almoço no Parque. Ás 17h saída para o Shopping Beira Mar em Florianópolis com jantar.  Retorno com saída 
às 22h. 

 5º dia – 07/11/2019 (quinta-feira) Previsão de chegada em Gravataí às 6h. 
ATENÇÃO: 
 O aluno não embarcará no ônibus se não portar o documento de identidade original; 
 O aluno deverá levar a carteirinha de estudante; 
 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 muito valor (celular, 

máquina fotográfica, filmadora, joias, etc.). Caso o aluno leve algum destes objetos, a responsabilidade é 
exclusivamente sua; 

 No caso de extravio ou quebra de algum acessório do ônibus e algum dano material no hotel ou dos parques 
visitados e a responsabilidade for do aluno, o mesmo deverá ressarcir o prejuízo financeiro causado; 

 Qualquer problema relacionado a comportamento indevido (infringir o Código de Ética do colégio e insistir em 
não respeitar as normas da excursão), uso de bebida alcoólica, fumo ou de qualquer substância tóxica, o aluno 
será desligado do grupo 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 de sexo oposto;  
 É fundamental o respeito mútuo entre todos os excursionistas. 
 Obs.: O valor da viagem é de R$ 830,00 (que pode ser dividido no cartão em até 8 x de R$ 103,75) com tudo 

incluso: Transporte, Hospedagem, Refeições com bebidas (refrigerante, água mineral, suco) e ingressos. 
 Alertamos que as vagas são limitadas e os primeiros que começarem a pagar terão o lugar garantido. 

 
Laureci Bueno do Canto 

Diretor Escolar 
............................................................................................................................................................................. 

AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM  
(Assinatura com firma reconhecida em cartório) 

 
AUTORIZO o (a) aluno (a) ___________________________________________________________________a 
participar da Excursão do 9º ano, no período de 03/11/2019 a 07/11/2019, conforme roteiro descrito acima, na 
companhia do Diretor do Colégio Adventista de Gravataí, Prof. Laureci Bueno do Canto.  

Gravataí, ________ de ________________________________2019. 
 

_____________________________ 
Assinatura do Responsável 


