
AULA DE CAMPO – TRILHA DA ÁGUA E FORTE SÃO JOÃO | BERTIOGA 
Ens. Médio 

 
certus.com.br | relacionamento@certus.com.br | 2818-6499 | Av. Presidente João Goulart, 951 Jd. Colonial 04821-010 

 24/10/2017  

Circular 225/2017 

Srs. Pais e/ou Responsáveis, 
 

Preparamos uma aula de campo para proporcionar aos alunos uma relação direta com os ambientes naturais 

litorâneos. Os estudantes serão convidados a aprender, por meio da observação e, na prática, como reconhecer as 

funções, características e os componentes que formam os ecossistemas: Mata Atlântica, Manguezal e Restinga. 

Será uma grande oportunidade de reconhecer, também, as formações de relevo, as condições ambientais e 

florestais. Além do contato direto com espécies animais e vegetais nativas deste contexto. Entre outros 

benefícios, a aula de campo proporcionará aos estudantes a compreensão da importância de preservar os 

ambientes naturais.  
 

SAIBA MAIS:  

Evento: Aula de campo Data - 14/11/2017  

Local: Trilha da Água e Forte São João | Bertioga 

Saída do Colégio - 6h30 Retorno Previsto - 19h  

Investimento: R$ 180,00 à vista ou parcelado em 2x no cartão  

Está incluso: transporte, guias turísticos, monitores ambientais, refeição em restaurante self-service (incluso 

bebida e sobremesa) e todos os equipamentos de segurança necessários para as atividades.  
 

ADESÕES E PAGAMENTOS ATÉ O DIA 10/11 – IMPRETERIVELMENTE. 
 

IMPORTANTE:  

➢ Roupas leves 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.Estes cosméticos 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 Colégio não se responsabiliza por objetos pessoais do aluno, tais como: dinheiro, celulares, máquinas 

digitais e demais aparelhos eletrônicos;  

➢ O estudante poderá levar o lanche de sua preferência para o passeio;  

➢ 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 até à escola 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 evento;  

➢ Respeitar a data programada para envio de autorização e pagamento;  

➢ Cumprir os horários estabelecidos de saída e retorno para casa.  

________________________________________________________________________________________________________ 
 

AUTORIZAÇÃO – AULA DE CAMPO – TRILHA DA ÁGUA E FORTE SÃO JOÃO | BERTIOGA 

Autorizo o(a) estudante __________________________________________________________________________________ 

da série: _______________ participar da AULA DE CAMPO – Trilha da Água e Forte São João | Bertioga em 

14/11/2017. 

 ________________________________________________________  

Assinatura do Responsável 

 

 


