
 
PASSEIO PEDAGÓGICO: Barra do Piraí – Fazenda Ponte Alta 

 

Srs Pais e ou Responsáveis, 
 

Faz parte do projeto pedagógico de nossa escola enriquecer nossas aulas com a prática exploratória 
e o trabalho de campo. Assim, estamos desenvolvendo um projeto de História e Geografia onde a 
culminância será um passeio-aula na cidade de Barra do Piraí na Fazenda Ponte Alta.   

Eis abaixo informações importantes: 
 

 Data: 30/09/2019 (segunda-feira) 

 Horário de Saída da Escola: 7:00 (não atrasar) 

 Horário Previsto de Chegada na Escola: 17:00 

 Pode usar roupa de passeio (uso adequado – cuidado com o tamanho dos shorts e camisetas) 

 VALOR: R$ 130,00 por pessoa (lanche na chegada da Fazenda, visita guiada, sarau histórico, almoço 
e lanche na saída). A Escola Stella Maris vai assumir as despesas com o ônibus. 

 OBS:  
o Os pagamentos e as respostas assinadas deverão ser entregues à Coordenação. 
o Este valor poderá ser pago em duas vezes de R$ 65,00. Sendo um pagamento em agosto e 

outro em setembro.  
o Os pagamentos deverão ser feitos em dinheiro. 
o O prazo máximo para a resposta dos alunos à coordenação é até 20 de setembro. 
o No dia do passeio será necessário a Identidade original e a autorização de viagem abaixo. 

 
Site da Fazenda: www.pontealta.com.br 

Rio de Janeiro, 6 de agosto de 2019. 
 

Atenciosamente, 
 

Coordenações do Ensino Fundamental II 

 

 
Ficha de Autorização de Viagem 

 
Nome do Aluno: _____________________________________________ Turma: _______________ 
RG do Aluno: ___________________________   Data de Nasc.: ___/___/____ 
Nome do Responsável: __________________________________ Grau de parentesco: ________ 
 
Autorizo o aluno citado a ir a Fazenda Ponte Alta em Barra do Piraí participando do Projeto da 
Escola Stella Maris no dia 30/09/2019, estando ciente de todas as observações que se faz 
necessário. 

 Horário de Saída da Escola: 7:00 horas (não atrasar) 

 Horário Previsto de Chegada na Escola: 17 horas. 
 

Rio de Janeiro, _________________________________ 
 

Assinatura do Responsável: ____________________________________________ 
(enviar devidamente preenchido até 20/09/2019). 

http://www.pontealta.com.br/

