CIRCULAR Nº 013/2019 – EF – 8º ANO: VIAGEM – DETALHAMENTO
Vila Velha, 27 de março de 2019

Senhores Pais/Responsáveis,
Encaminhamos em anexo a proposta de viagem interestadual para alunos do 8º ano. Nela,
encontram-se todas as informações necessárias para a adesão a essa atividade.
Ressaltamos que:
 Esta é uma atividade totalmente voluntária.
 A adesão, o pagamento e o esclarecimento de dúvidas devem ser feitos na Agência parceira (Atual
Turismo).
 As inscrições serão de 27/03/19 a 02/04/19. Atenção: As vagas podem esgotar-se antes do
final do prazo.
 Os alunos serão acompanhados por guias credenciados e profissionais da escola.
 As normas disciplinares da escola são aplicadas a todo o período da atividade.
 Em data próxima da viagem, haverá uma reunião pré-embarque para pais e alunos que aderirem
a ela.

Atenciosamente,

Equipe Pedagógica

Rua Fortunato Ramos, 512, Praia do Canto – Cep. 29055-290 – (27) 3024 7200
Rua Pessegueiros, 44, Itapuã, Vila Velha – Cep. 29107-230 – (27) 3325 1001
Av. Saturnino Rangel Mauro, 1271, Pontal de Camburi – Cep. 29062-030 – (27) 3025 9150
Rua Italina Pereira Motta, 615, Jardim Camburi – Cep. 29090-370 – (27) 3317 4832

SÍTIO DO CARROÇÃO
1.

Destino: Tatuí /SP

2.

Sítio do Carroção

Inaugurado em 1971, o Sítio do Carroção é um resort pedagógico que estimula nos pequenos
o gosto pela diversão, pela aventura e pelo aprendizado! O que um educador mais deseja é transmitir
conhecimentos que sejam inesquecíveis. Para isso, o Sítio do Carroção criou inúmeros projetos
pedagógicos que podem ser utilizados em uma viagem cultural muito mais abrangente e excitante
para o estudo do meio ambiente. Imersos em um clima de aventura e descoberta, os alunos estarão
prontos para assimilar informações e sedimentar conhecimentos que não serão memorizados, mas
que se tornarão simplesmente inesquecíveis. Além disso, com uma infraestrutura impecável,
profissionais altamente capacitados e uma organização minuciosa, o Sítio do Carroção faz de sua
saída pedagógica um acontecimento inesquecível – e por isso foi eleito pelo Discovery Channel o
Melhor da América Latina.
3.

Programa de Viagem:
1° Dia: 14/06/2019 (sexta-feira)
 09h - Apresentação no Aeroporto de Vitória para procedimentos de check-in e embarque;
 11h - Saída prevista em voo direto com destino a Guarulhos/SP;
 12h35min - Chegada a Guarulhos/SP e, depois de retirada das bagagens, embarque com
parada de apoio para almoço (não incluso);
 14h30min – Visita ao Museu do Futebol;
 16h- Saída com destino ao Sítio do Carroção em Tatuí/SP;
 19h – Previsão de chegada ao Sítio do Carroção, onde seremos recepcionados pela equipe
de monitores;
 Jantar;
 Programação Noturna;**
 Discoteca;***
 Recolher.
2º Dia: 15/06/2019 (sábado)
















Alvorada;
Café da Manhã;
1º Projeto pedagógico;
2º Projeto pedagógico;
Horário Livre;*
Almoço;
3º Projeto pedagógico;
Lanche da tarde;
4º Projeto pedagógico;
Horário de Banho;
Jantar;
Ginásio;
Discoteca;***
Lanche da noite;
Recolher.
www.atualtur.com.br
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3° Dia: 16/06/2019 (domingo)














Alvorada;
Café da Manhã;
5º Projeto pedagógico;
6º Projeto pedagógico;
Horário Livre;*
Almoço;
Arrumação e embarque das malas;
Encerramento;
Lanche da tarde;
16h – Saída com destino ao Aeroporto de Guarulhos;
19h – Apresentação para procedimentos de check-in e, logo após, lanche (não incluso);
20h55min - Saída prevista em voo direto com destino a Vitória/ES;
22h20min – Previsão de chegada ao aeroporto de Vitória/ES.

*Modulo Livre: Aproveitamento da Área Central (Piscina, lagoa, futebol, labirinto, salão de jogos,
futgolf, trilha do Quatipuru). - http://www.carrocao.com.br/lazer.aspx
**Programação Noturna: Atividades e jogos multimídia. http://www.carrocao.com.br/jogos.aspx
***Discoteca: Aproveitamento de músicas com qualidade digital e iluminação computadorizada.
4.

Projetos Pedagógicos:
 Informamos que projetos pedagógicos relacionados abaixo podem ser alterados visando
sempre o melhor aproveitamento possível para o grupo ou em função de
condições climáticas.
Trilha do “Indiana Jones” - http://www.carrocao.com/trilha-do-indiana-jones.aspx
Spazukamonaring - http://www.carrocao.com/spazukamonaring.aspx
Bio Planeta - http://www.carrocao.com/bio-planeta.aspx
Enigma da Pedra - http://www.carrocao.com/enigma-da-pedra.aspx
Elo Perdido - http://www.carrocao.com/o-elo-perdido.aspx
Planeta Terra - http://www.carrocao.com/planeta-terra.aspx
Baby Zoo/Teleférico - http://www.carrocao.com/baby-zoo-teleferico-escolas.aspx

5.

Serviços Incluídos:
 Passagem aérea Vitória/ES x São Paulo/SP x Vitória/ES voando Azul com taxas de
embarque e 01 bagagem de 23kg despachada;
 Traslado aeroporto x Sítio do Carroção x aeroporto;
 Pacote para 03 dias e 02 noites no Sítio do Carroção;
 Acompanhamento de guia de turismo durante toda a viagem;
 Visita ao Museu do Futebol;
 06 projetos pedagógicos;
 Jogos Multimídias;
 Discoteca;
 02 cafés da manhã, 02 almoços, 02 lanches da tarde, 02 jantares e 02 lanches da noite com
bebidas e sobremesas;
 Camisa de viagem;
 Seguro Viagem – Assistência médica.

6.

Serviços não incluídos:






Roupa de cama e banho no local;
Refeições à “la carte” ou aquelas não mencionadas no item anterior;
Bebidas em geral não mencionadas no item anterior;
Pernoites e refeições que excedem ao estabelecido no programa;
Extras, de caráter pessoal (telefone, gorjeta, lavanderia etc.).
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7.

Investimento:
 R$ 1.992,00 (Hum mil novecentos e noventa e dois reais);
 O presente orçamento é valido para um grupo de, no mínimo, 38 pagantes e máximo de 42
pagantes;
 Não sendo atingido esse número mínimo no prazo estabelecido, o preço será recalculado
ou a excursão será cancelada com a devolução integral do pagamento;
 No caso de pagamento com cheque, este deverá ser nominal à Atual Turismo e
Eventos Ltda.;
 No verso do cheque, deverá constar o nome do aluno, telefone, escola/unidade e sua
respectiva série;
 No caso de parcelamento, é necessário que o responsável pelo pagamento envie todos os
cheques pré-datados anexados ao contrato.

Para fechamento do pacote, é necessário fornecer os seguintes documentos:





8.

Cópia autenticada do documento do aluno (RG ou Passaporte) e cópia simples do CPF;
Uma via do Contrato de Viagem devidamente preenchido e assinado;
Ficha de Saúde (documento fornecido pela agência);
Autorização de Viagem (documento fornecido pela agência): Nacional - assinada por pai ou
mãe (ou representante legal mediante documento) com firma reconhecida.
Formas de Pagamento:
 À vista: dinheiro ou cheque (3% de desconto - não é válido para cartão de débito);
 Cheque Pré-datado: em até 03 vezes sem juros (02/04/2019 – 02/05/2019 – 02/06/2019);
 Cartão de Crédito: Até 10x sem juros nos cartões Master, Visa, Diners e Hipercard.

9.

Pagamento/Inscrições da Viagem:
 Período de Inscrição/Pagamento: até dia 02/04/2019 (terça-feira);
 As vagas serão preenchidas conforme a ordem de pagamento, independentemente do
prazo de validade desta proposta, de modo que somente os 42 alunos que primeiro
efetuarem o pagamento terão suas vagas garantidas.

10.

Local de Pagamento:







11.

Agência: Atual Turismo e Eventos;
Loja: Reta da Penha, 595, Tiffany Center, 2º Piso, Loja 77, Santa Lúcia, Vitória/ES;
Telefones: (27) 3386-6693 / 3235-2886 / 9 9907-6693;
Contatos: Lorrayne, Khassyara ou Fernanda;
Funcionamento: Segunda a Sexta, das 08h às 18h30;
Os responsáveis que optarem pelo pagamento por meio do cartão de crédito poderão
adquirir o pacote de viagem pelos telefones supracitados ou presencialmente.

Documentos para embarque:
 Documento original, válido e em bom estado (RG ou Passaporte válido);
 Carteirinha de estudante.
Atenciosamente
Equipe Pedagógica
ATUAL TURISMO E EVENTOS LTDA.

www.atualtur.com.br
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Av. Nossa Senhora da Penha, 595, Ed. Tiffany Center – Loja 77
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