Viagem para Brotas
1ª e 2ª séries - Ensino Médio
Comunicado n° 041/17 – SP. 25/04/2017.

Senhores Pais/Responsáveis e alunos da 1ª e 2ª séries do Ensino Médio.
Aluno(a), você já pensou em ser um astronauta e conhecer de perto os mistérios do Universo? Ou então, viajar no
tempo e descobrir um calendário primitivo, e até mesmo o esqueleto de um grande dinossauro? No mês de outubro
realizaremos uma viagem ao Centro de Estudos do Universo, centro de Ciências da Fundação CEU, localizado na cidade de
Brotas, interior do estado de São Paulo, um local repleto de diversão e conhecimento! Explore planetas e nebulosas pelos
telescópios, viaje longe com a magia do planetário e encante-se com muitas outras surpresas preparadas especialmente para
você! Pais, vejam abaixo outros detalhes de como participar desta grande aventura e proporcionem uma experiência
inesquecível a seus filhos.
Programação prevista para céu limpo:
20h30 às 21h00 – recepção dos visitantes e passeio pelas atrações;
21h00 às 21h15 – boas-vindas e instruções para a observação do céu com telescópios;
21h15 às 22h15 – sessão de observação com telescópios;
22h15 às 22h30 – intervalo com Astroshop (loja de souvenirs) e passeio pelas atrações;
22h30 às 23h15 – sessão Cine Dome “Palco Celeste”;
23h15 – encerramento.
Programação prevista para céu nublado ou chuvoso:
20h30 às 21h00 – recepção dos visitantes e passeio pelas atrações;
21h00 às 21h15 – boas-vindas;
21h15 às 22h15 – sessão Cine Dome “Palco Celeste”;
22h15 às 22h30 – intervalo com Astroshop (loja de souvenirs) e passeio pelas
atrações;
22h30 às 23h15 – apresentação multimídia “Gravidade Zero”;
23h15 – visita ao observatório e encerramento.

Zte

Programação:
1º dia – (20/10/2017 – sexta-feira)
Embarque às 14h, com destino a Brotas. Até 30 alunos
– transporte em VAN; acima de 30 alunos – transporte
em ônibus semi-leito com TV, vídeo e frigobar.
Check-in no Brotas Eco Resort (hotel 5 estrelas da
região) – tarde livre para usufruir das piscinas,
salão de jogos, ofurôs e parques próximos ao
Hotel.
Jantar no Restaurante do Hotel (incluso).
Visita a Fundação CEU – Centro de Estudos do
Universo.

2º dia – (21/10/2017 – sábado)
Café da manhã no Hotel. (incluso).
Saída para fazer Rafting com a agência Vaca
Náutica. (opcional)
Saída para fazer arborismo ou tirolesa. (opcional)
Curso para Lançamento de Foguetes. (incluso)
Almoço no Restaurante Mirario, a beira do rio
Jacaré Pepira. (incluso)
Trilha das cachoeiras. (opcional)
Noite da Pizza e balada no próprio hotel.
3º dia – (22/10/2017 – domingo)
Café da manhã no Hotel (incluso). Saída para São
Paulo, chegada prevista para as 12h.

Formas de Pagamento
Pagamento promocional à vista de R$ 695,00 (seiscentos e noventa e cinco reais) até o dia 15/05/2017, na
recepção do colégio.
Incluso: Transporte, Hospedagem em hotel, todas as refeições e visita ao observatório de astronomia.
As atividades de aventura são opcionais e têm os seguintes valores:
Rafting: R$ 120,00, duração de 4 horas.
Tiroleza: 120m de altura e 1800m de extensão, R$ 115,00.
Trilha: R$ 65,00.
Cavalgada: R$ 130,00.
Arborismo: R$ 80,00.
Os pagamentos podem ser parcelados em até 10 vezes de R$ 69,50 (sessenta e nove reais e cinquenta centavos), sem
juros, no cheque ou no cartão. Caso opte pelas atividades opcionais, deve-se pegar o valor de R$695,00 e somar com as
atividades escolhidas, sendo no máximo de 2 atividades.
Atenciosamente,
A Coordenação

