
 

SAÍDA PEDAGÓGICA  
ALDEIA GUARANI (TEKOÁ) KRUKUTU 
Ens. Fund. II 

06/04/2017 
Circular nº 066/2017 

Srs. Pais e/ou Responsáveis, 
 

Faremos uma Saída Pedagógica para a aldeia indígena Krukutu, que está localizada no extremo sul da cidade de 
São Paulo, no PÓLO DE ECOTURISMO DE PARELHEIROS. Através do contato direto com o povo indígena nossos 
estudantes terão a oportunidade de vivenciar o cotidiano dos primeiros habitantes do Brasil, que ainda preservam 
suas tradições e costumes. Será uma experiência única.  
 

ANOTE NA AGENDA: 
Data da saída: 25/04 
Saída do Colégio: 8h 
Retorno Previsto: 17h00 
Valor: R$ 70,00 à vista ou parcelado em 2x no cartão de crédito. 
Adesões até o dia 20/04 
 

Valor inclui: transporte, guias turísticos e monitores ambientais. 
Obs.: não inclui alimentação. 
 

PROGRAMAÇÃO: 
Arco-e-flecha, pintura facial, visita à casa de reza e à feira de artesanato local, trilha e roda de conversa. Podem 
ocorrer mudanças na programação se requisitado pelos índios. 
 

IMPORTANTE:  
 Roupas leves e calçados confortáveis são indispensáveis; 
 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, tais como: dinheiro, celulares, máquinas digitais e 

demais aparelhos eletrônicos que os estudantes possam portar durante o passeio; 
 Deve-se levar lanche suficiente para o dia; 
 Quaisquer restrições médicas devem ser relatadas por escrito para avaliação de possibilidade, ou não da 

participação nas atividades. O mesmo se aplica a medicamentos; 
 O transporte de ida até o colégio e retorno para casa é de responsabilidade da família; 
 Caso observemos riscos a integridade dos participantes ou a qualidade do evento, como mau tempo, pode 

ocorrer transferência de data ou cancelamento da atividade; 
 Respeitar a data programada para pagamento; 
 Cumprir os horários estabelecidos de saída e retorno para casa. 
 VAGAS LIMITADAS! 

 

Atenciosamente, 
Equipe Certus 

__________________________________________________________________________________ 

AUTORIZAÇÃO – SAÍDA PEDAGÓGICA ALDEIA GUARANI (TEKOÁ) KRUKUTU 
 
 

Autorizo o(a) aluno(a) __________________________________________________ da série _______________ 

participar da saída pedagógica para a Aldeia Krukutu no dia 25/04 de 2017. 

____________________________________________ 

Ass. do Responsável 
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