
 

  
  Comunicado nº 26                                                                              Curitiba, 26 de outubro  de 2021. 

   
ASSUNTO: CONFRATERNIZAÇÃO 6º e 7º ANOS - RECANTO SAGRADO   
 

Prezados Senhores Pais e/ou Responsáveis, 
 
O COLÉGIO VICENTINO SÃO JOSÉ, oferece aos estudantes dos 6º e 7º anos, este passeio de lazer 
e confraternização para passar momentos agradáveis com os amigos em contato com a natureza. 
Diversas opções de lazer, muita diversão e aventura. 
 

DATA: 03 de dezembro (6ª feira) - saída do Colégio: 7h30 -  retorno ao Colégio: 17h30  
 

PROGRAMAÇÃO: Sairemos do Colégio às 7h30 em ônibus com destino a Campo Magro, região 
metropolitana, a 25 km  do Colégio. Chegaremos no Recanto Sagrado   por volta das 8h15. Acolhida  
pela equipe de monitores e café da manhã. Início às 9h das atividades de lazer.  Ao meio-dia será 
servido o almoço. No período da tarde mais atividades de lazer.  
 

ATIVIDADES DE LAZER: Trilhas ecológicas, tirolesa, cachoeira, banho no riacho, passeio a cavalo 
(conduzido), passeio de trenzinho, “skibunda”, redário, casa-museu, campo de esportes, playground, 
cama-elástica, fazendinha com diversos animais, gincanas e muito mais.   

Instagran: @recanto_sagrado    -    www.recantosagrado.com.br 
 

O QUE LEVAR: Uma troca de roupa completa, um tênis extra, toalha, protetor solar, repelente e lanche 
para a tarde. 
 

 INVESTIMENTO: R$ 120,00  
 

FORMA DE PAGAMENTO:  À vista em dinheiro ou com cheque. Quem não trabalhar com cheque 
poderá pagar com PIX (Chave: CNPJ 01134309000137). Enviar o comprovante para o Whats 99186-
8824 - Zilma (Olimpus Turismo). Entregar o valor e a Ficha de Inscrição até o dia 19 de novembro 
(6ª feira) na Coordenação. 
 

INCLUI: Transporte, 02 refeições: café da manhã e almoço, monitores e acompanhamento de 01 
professor a cada 15 estudantes.   
 

Entregar o valor e a Ficha de Inscrição até o dia 19 de novembro (6ª feira) na Coordenação. 
 

Estamos à disposição para quaisquer dúvidas. Contamos com a participação de todos. 
Atenciosamente,                             
      Prof. Ubiratan Gomes                          
   Olimpus Turismo – 33249845  
          

                Simone Gianesini                       Eliane Dziurkoski                   Irmã Leonides Selhorst 
Coordenação Pedagógica        Orientação Educacional                          Direção 

 
Recortar e entregar autorização dia 19/11/2021 -----------------------------------------------------------------------         

 

A U T O R I Z A Ç Ã O 

CONFRATERNIZAÇÃO 6º e 7º ANOS 03/12/2021 - RECANTO SAGRADO 

Autorizo meu(minha) filho(a)________________________________________________________ 
TURMA:_______ ANO:________ RG:__________________________________________________ 
a participar do passeio no Recanto Sagrado em Campo Magro no dia 03 de dezembro. 
Celular para contato:________________________________________________________________ 
OBSERVAÇÃO:____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
                            

                                                                                                      ______________________ 
                                                                                                      Assinatura do Responsável 

 

http://www.recantosagrado.com.br/
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