
 
    

Brasília, 18 de setembro de 2018.                                                                                                                                      

     Prezados pais ou responsáveis, 
       Com o intuito de enriquecer as aulas de Natureza e Sociedade, as turmas do Ensino 

Fundamental 1 visitarão o Sítio Pinheiros, localizado em Brazlândia, aproximadamente, a 50 
km de Brasília.  
 

 Para participar cada aluno terá de a despesa de R$ 90,00 (noventa reais).              

 O valor pago custeará o ingresso no Sítio Pinheiros, o transporte, o almoço, os lanches e os 

monitores especializados. 

 Cada estudante deverá usar uniforme completo (inclusive tênis) e levar a garrafa com água 

para ser consumida ao longo do dia além boné ou chapéu.  

 Levar na mochila: roupa de banho (meninas: maiô e short, meninos: short), uma toalha de 

banho, uma muda de roupa para troca e protetor solar para reposição Lembramos que a 

primeira aplicação de protetor solar deve ser feita antes de sair de casa. Todos os itens deverão 

estar identificados. 

       DIA                                   TURMAS            HORÁRIO DE SAÍDA          HORÁRIO DE CHEGADA 

        27/9/2018                                   2º ano A e B 
             3º ano A e B 

         7h40            18h 

        2/10/2018                   2º ano C e D 
 3º ano C  /   4º ano C  /   5º ano C 

         7h40            18h 

      3/10/2018 4º ano A e B    /    5º ano A e B          7h40            18h 

       9/10/2018 1º ano A/B/C e D          7h40            18h 

 

 Confirme a participação de seu(sua) filho(a), encaminhando à professora a autorização abaixo 

assinada até o dia 21/9 e o valor de R$ 90,00 até o dia 25/9. 

 Os alunos serão acompanhados pelas professoras, coordenadoras, orientadoras e auxiliares do 

Colégio Batista de Brasília.     

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
AUTORIZAÇÃO  PARA  O SÍTIO PINHEIROS 

 
 Autorizo meu(minha) filho(a) ____________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

do ano  ___ turma_____  a  participar do passeio pedagógico ao SÍTIO PINHEIROS, localizado, 

aproximadamente, a 50km de Brasília, em Brazlândia. 

 
Nome do responsável:___________________________________________________________ 

 
Telefone para contato:___________________________________________________________                                                          

                                                                                                   
                                                                                        Brasília, ______/______/______                                                                                                                                                                                                          

 

 
    

 Conhecendo o local: Sítio Pinheiros 

      Em sua rotina, o Sítio Pinheiros cria gado leiteiro, ovelhas, galinha caipira minhocas, cocás e peixes. 

Produz  frutas  e hortaliças no sistema de agrofloresta. Toda sua produção vegetal tem certificação de 

orgânicos pela OPAC- Cerrado. 

      Várias são as opções de entretenimento: Aquário interativo, Piscina biológica (adequada a 

faixa etária com redução de água), campo de futebol, quadra de vôlei, tirolesa, parque infantil 

com mini vila, escorrega de esteira, mini escalada, cama elástica, slackline, pista de arco e 

flecha, pista de obstáculos, piscinas e esquibum  (um tipo de toboágua). 
      Nossa visita será dividida em atividades pedagógicas pela manhã e brincadeiras à tarde. 



                                                                                                                                      
 

 

 


