
         

 

Circular               290/2016 

Ens. Fund. II 

 

 

Srs. Pais e/ou Responsáveis, 

Para encerramento do ano letivo, realizaremos uma trilha ecológica no SelvaSP Parque de Aventura, 
localizado na região Parelheiros e Marsilac.  Situada em uma área de proteção de mananciais e reservas de Mata 
Atlântica, a região tem se destacado como um dos principais polos do ecoturismo paulista, oferecendo diversas 
atividades como trilhas, cachoeiras, pesqueiros, aldeias indígenas; além de festivais gastronômicos e culturais que 
remetem às tradições de colônias de imigrantes. Participe! 

   
ANOTE NA AGENDA 

Evento: Day Use no SelvaSP Parque de Aventura  

Data: 29.11.16 

Saída do Certus: 7h30 | Retorno Previsto: 18h30 

Investimento: R$ 95,00 (pagamento até dia 28/11) 

Inclui: Almoço, guias turísticos e monitores ambientais. 

 

ATIVIDADES: 

 Trilha e Caminhada pela Selva SP Parque de Eco Aventura  

- Trilha ecológica  
- Water trekking - respeitando as condições climáticas 
- Cachoeira 
- Tirolesa 
- Rapel 

 

Opcional: Oficina de Stand Up Paddle (30 minutos) - R$ 20,00, por pessoa. Para pagamento antecipado (junto 

com a adesão do passeio). 
 

AVISOS IMPORTANTES: 

 Roupas leves são indispensáveis. Sugerimos que cada aluno leve uma troca de roupa para as atividades 
de trilha e caminhada que envolva cachoeiras; 

 Repelente, protetor solar, água, boné e óculos de sol são recomendados; 
 Evite o uso de perfumes, cremes para pele ou cabelo com odor adocicado. Esses produtos não são 

recomendados, pois podem atrair insetos; 
 Para compras no trajeto e locais de parada recomenda-se levar dinheiro em espécie, pois muitos dos 

locais não aceitam cartões de débito ou crédito; 
 O Certus não se responsabiliza por objetos pessoais do aluno, tais como: dinheiro, celulares, máquinas 

digitais e demais aparelhos eletrônicos; 
 Para atividades de trilha, calças e tênis confortáveis e aderentes são obrigatórios; 
 Deve-se levar lanche suficiente para o dia; 
 Quaisquer restrições médicas devem ser relatadas por escrito para avaliação de possibilidade ou não do 

aluno(a) participar da atividade, o mesmo se aplica a medicamentos; 

 O transporte de ida ao colégio e retorno para casa é de responsabilidade dos pais 

 Caso observemos riscos a integridade dos participantes ou a qualidade do evento, como mau tempo, pode 
ocorrer transferência de data ou cancelamento do mesmo; 

 Respeitar a data programada para envio de autorização e pagamento; 

 Cumprir os horários estabelecidos de saída e retorno para casa. 
 

 

 AUTORIZAÇÃO – DAY USE NO SELVASP PARQUE DE AVENTURA 

Autorizo  o(a) aluno(a) _______________________________________________          turma: ___________, 

participar da Aula de Campo Ecoturística, em 30/11/2016. 

_______________________________________ 

Assinatura do Responsável 

 


