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Praia Grande, 13 de março de 2017. 
Comunicado aos Responsáveis pelos educandos do 9º ano e Ensino Médio. 
Assunto: Atividade Extraclasse – Caminhada na Serra do Mar. 
 

 
 
           Prezados Responsáveis, 

           A Campanha da Fraternidade deste ano nos convida a refletir e agir tendo como referência a 

temática Fraternidade: biomas brasileiros e defesa da vida. Já iniciamos essa reflexão com a Abertura da 

Campanha aqui no nosso Colégio em 10/03, p.p. Algumas ações também já estão sendo planejadas pelos 

educadores nos segmentos do Ensino Fundamental e Ensino Médio, dentre elas uma saída pedagógica 

“Caminhos do Mar”, com objetivo de trazer à luz, ou reafirmar conhecimentos sobre a Mata Atlântica. 

          A caminhada tem início em São Bernardo do Campo e termina em Cubatão, com duração de 4 

a 5 horas. Durante o percurso os alunos obterão muitas informações históricas, biológicas e geográficas sobre 

os principais atrativos deste caminho: Casa de Visitantes do Alto da Serra, Calçada do Lorena, Pontilhão da 

Serra, Cachoeiras da Estrada Velha de Santos, entre outros – vasto patrimônio ambiental e cultural! 

Como será? 

 No dia 06/04, quinta-feira. 

 Para as turmas do 9º ano do Ensino Fundamental e 1, 2ª e 3ª séries do Ensino Médio. 

 Saída do Colégio às 7 horas. 

 Retorno previsto para as 15 horas 

 Investimento de R$110,00 (em dinheiro) – inclui transporte em ônibus executivo, ingresso 

para o local, monitoria especializada, guia acompanhante, seguro-viagem, pulseira de 

identificação e água fresca a bordo. 

       Orientações importantes: 

 Levar água para a caminhada, no local tem bebedouros para reabastecer. 

 Usar tênis e calça confortáveis, lembrando que o uso da camiseta do uniforme é obrigatório. 

 Usar protetor solar e repelente. 

 Levar lanche, teremos uma parada durante a caminhada para a refeição. 

Atenciosamente, 
Comunidade Educativa Passionista 

Educando com bondade, firmeza e competência 
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CAMINHADA NA SERRA DO MAR 

 

Eu, ..................................................................................................................................... responsável pelo 

educando ............................................................................................................................... do(a) ...... ano/série do 

(     ) Ensino Fundamental  (    ) Ensino Médio     (     ) AUTORIZO   (     ) NÃO AUTORIZO   sua participação na Atividade 

Extraclasse proposta para o dia 06/04, quinta-feira. 

 

Investimento: R$110,00, somente em dinheiro. 

Entrega do protocolo até 23/03, quinta-feira, aos cuidados da Equipe Pedagógica. 

 

 

  

  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


