Passeio ao P.E.T.A.R
Comunicado n° 037/17 – SP. 25/04/2017.

Senhores Pais/Responsáveis e alunos do 6º, 7o e 8° ano do Ensino Fundamental II (MANHÃ e TARDE).
No mês de outubro realizaremos uma viagem ecológica, com duração de 3
dias, para o P.E.T.A.R. – Parque Estadual e Turístico do Alto Ribeira. A região
conhecida como P.E.T.A.R. é uma das reservas mais significativas da Mata
Atlântica no estado de São Paulo, totalizando uma área de 35 mil hectares de
florestas tropicais. Situado na Serra de Paranapiacaba, no Vale do Ribeira de
Iguape e divisa do estado de São Paulo com o estado do Paraná, entre as
cidades de Apiaí e Iporanga, o P.E.T.A.R. possui uma beleza natural que
encanta e fascina seus visitantes.
O P.E.T.A.R. abriga uma das maiores concentrações de cavernas do Brasil,
com mais de 180 já cadastradas em sua área. A ação da água nas rochas
metacalcáreas, durante milhares de anos, propiciou a formação de cavernas com piso, paredes e tetos ornamentados
por inúmeros espeleotemas (estalactites, estalagmites, colunas e cortinas)
Os valores incluem:
 Até 30 alunos – transporte em VAN. Acima de 30 alunos – transporte em ônibus de turismo com ar condicionado,
banheiro, som, DVD e geladeira.
 Monitoria da agência.
 2 pernoites com café da manhã, no Hotel Pousada da Diva que incluem 2 refeições (1 jantar e 1 almoço).
 2 Kits Lanche para a trilha.
 2 dias de passeios com: guia, ingressos para o parque, equipamento individual (lanternas acopladas no capacete
com pilhas).

DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 27 de outubro de 2017 (sexta) – 14h (em frente ao colégio).
DATA E HORÁRIO DE RETORNO: 29 de outubro de 2017 (domingo) – Horário previsto: 18h (em
frente ao colégio)
O Colégio disponibilizará professores e monitores, que acompanharão os alunos durante toda a viagem. Os locais
de visitação, por serem considerados de preservação ambiental, possuem restrição de quantidade de visitantes;
portanto os lugares são limitados e serão preenchidos por ordem de inscrição.
O valor estipulado para o passeio será de R$ 495,00 (quatrocentos e noventa e cinco reais), podendo ser pago à
vista no cheque ou cartão, ou parcelado em até 6 vezes, no cheque pré-datado ou cartão:
* 2 vezes de R$ 247,50 (duzentos e quarenta e sete reais e cinquenta centavos)
* 3 vezes de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais)
* 4 vezes de R$ 124,00 (cento e vinte e quatro reais)
* 5 vezes de R$ 99,00 (noventa e nove reais)
* 6 vezes de R$ 82,50 (oitenta e dois reais e cinquenta centavos)
Atenciosamente,
A Coordenação

.................................................................................................................................................................................
AUTORIZAÇÃO
Eu, ___________________________________ autorizo meu filho ___________________________________________________
do 6º ano _____ 7º ano ____ou 8º ano ____, a participar da excursão ao P.E.T.A.R., que será realizado nos dias 27, 28 e 29 de
outubro de 2017.
São Paulo, ___ de ____________ de 2017.
Assinatura do responsável: ___________________________________________
Favor preencher a autorização acima e entregar na recepção do colégio junto com o pagamento até o dia 31 de agosto (quinta).

