
 

 

Porto Alegre, 25 de abril de 2022. 

Comunicado 32/2022 
Assunto: Passeio Pedagógico 
 
Prezados Pais e ou responsáveis – 4º e 5º Ano do Ensino Fundamental 

No dia 12 de maio de 2022, os alunos dessas turmas, realizarão um passeio de barco em Porto 

Alegre. O objetivo desta saída pedagógica é observarmos a natureza existente em nossa cidade. O passeio 

abrange o caminho para as Ilhas do Delta do Jacuí.  

  É um passeio tradicional, saindo da Usina do Gasômetro e passando por cerca de sete ilhas do 
Delta do Jacuí. É possível conhecer pontos históricos, o canal da conga, vegetação e aves da região, além 
de passar pelas populações ribeirinhas, pela ponte do Rio Jacuí, por marinas, entre outros. Na volta, 
temos uma das vistas mais bonitas do Cais do Porto, da orla da cidade e da ponte móvel. O passeio conta 
com locução apresentando os locais que visualizamos ao longo da navegação. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Horários 

✓ Saída do Colégio: às 7h15 
✓ Retorno ao Colégio previsto para às 11h40 
Os alunos deverão estar, devidamente, uniformizados.  
 
Estão inclusos: 
✓ Transporte - ida e volta; 
✓ Lanche (não precisa levar); 
✓ Ingresso do Barco. 

OBS.: Neste dia não haverá aula para os alunos que não participarem do passeio.  
Em caso de chuva, o passeio será cancelado e haverá aula normal.  
Necessário o mínimo de 50% da turma para que o passeio ocorra. 

 

• VALOR DO INVESTIMENTO: R$ 50,00 pagos somente em DINHEIRO junto com a autorização abaixo 

via agenda do aluno. 

• PAGAMENTO ATÉ O DIA: 05/05/2021 (após essa data não poderemos fazer mais inscrições). 

Talita Reis 
Coordenadora Pedagógica 

 
 

 
 
 
 

AUTORIZAÇÃO 
 

Aluno:___________________________________________________________________Turma:_______ 

Eu, ______________________________________________________________, responsável pelo aluno 
acima identificado, autorizo sua participação no Passeio Pedagógico, Ilhas do Delta do Jacuí em 12 de 
maio de 2022, organizado pelo Colégio Adventista do Partenon, e me responsabilizo pelos seus atos. 
 
(     ) SIM - PARTICIPARÁ DO PASSEIO   (     ) NÃO - PARTICIPARÁ DO PASSEIO 
                                                                                                                                                                                         
_______________________                                                               ________________________________ 
             Documento RG                                                          Assinatura do Responsável 

✓ Levar protetor solar, boné e uma garrafinha com água; 

✓ Obrigatório o uso de tênis. 

✓ Identificar todos os pertences do aluno. 

✓ Levar RG do aluno. 

RECIBO (preenchido pela escola): 

RECEBEMOS DO ALUNO _____________________________________________A QUANTIA DE R$50,00. 

 

 


