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COLÉGIO PASSIONISTA SANTA MARIA 

Praia Grande, 15 de março de 2018.  

 

Atividade Extraclasse  
ALDEIA INDÍGENA – PERUÍBE/ SP 

    

 Nada como vivenciar diferentes costumes e culturas para 

realmente compreender a beleza da diversidade e, consequentemente, 

desenvolver o respeito e empatia.  

Neste sentido, o Colégio Passionista Santa Maria propõe uma 

atividade extraclasse aos alunos dos 4ºs e 5ºs anos do Ensino 

Fundamental: conhecer uma ALDEIA INDÍGENA localizada na cidade de 

Peruíbe, SP.  

Os alunos vivenciarão os costumes indígenas, poderão apreciar 

apresentações de canto e dança, degustar comidas típicas, aprender 

como fazer e utilizar seus artesanatos (Arco e Flecha, Zarabatana), 

pintar seu corpo e rosto como o dos índios, além de assistirem uma 

palestra sobre a história da tribo e suas culturas. 

INFORMAÇÕES: 

 Data do passeio: 02/04, segunda-feira. 

 Saída do colégio: 13h. 

 Retorno: 18h. 

 Valor: R$ 90,00 (noventa reais).  

 Data limite para a adesão e pagamento: 27/03, terça-feira, até às 14h (pagamento somente em 

dinheiro). 

 Uso do uniforme completo é obrigatório. Recomendamos que os alunos passem filtro solar e 

repelente para o passeio.  

 Para que ocorra a saída, precisaremos no mínimo de 30 adesões. 

 Na aldeia há uma lojinha com venda de artesanato, caso queiram, os alunos poderão levar dinheiro 

para adquirir algum item.  

 Será servido lanche feito pelos próprios índios da aldeia (bolo de banana, suco, fruta). Os alunos 

poderão, também, levar lanche para comer no ônibus no retorno do passeio.  

 

Atenciosamente, 
Comunidade Educativa Passionista 

Educando com amor, bondade e firmeza 
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AUTORIZAÇÃO 

ATIVIDADE EXTRACLASSE – “ALDEIA INDÍGENA - PERUÍBE” 

 

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

pelo(a) aluno(a) .................................................................................................................................... 

do .......... do Ensino Fundamental AUTORIZO sua participação na atividade proposta para o dia 

02/04/2018 – Aldeia Indígena, localizado em Peruíbe, São Paulo. 

 

  Investimento de R$90,00 (noventa reais). 

 Protocolo e dinheiro até 27/03/2018.     

 

                                         Praia Grande, ...... de ............... de 2018. 

 

_____________________________ 

                                                                                                 Responsável / RG 

 


