
 
Brasília, 22 de março de 2019. 

 

Prezados Pais e/ou Responsáveis, 

 

Neste ano, seu(sua) filho(a) concluirá uma etapa importante da vida escolar, os anos iniciais do Ensino 

Fundamental. 

Para marcar essa fase tão significativa para todos, realizaremos um passeio, já tradicional em nossa escola, 

para o Vila Velluti Hotel de Campo, SPA & Convenções (conheça mais sobre o local no site http://www.vilavelluti.com), 

no dia 31 de outubro. Nesse passeio, os estudantes estarão fortalecendo seus laços de amizade e também terão a 

oportunidade de conviver fora do ambiente escolar, participando de uma programação especialmente programada 

para eles.  

Para adesão ao evento, as famílias deverão comparecer, no dia 26 de março, terça-feira, ao colégio, quando 

contaremos com a presença de um representante da Relp Turismo – empresa responsável pelo passeio –, em 

sistema de plantão, no horário das 11h30 às 14h, para recebimento do pagamento (cheques pré-datados), da ficha de 

dados pessoais da criança, da cópia autenticada em cartório da certidão de nascimento ou da carteira de identidade e 

do contrato do passageiro, que será preenchido pessoalmente pelos responsáveis. 

 

O pacote inclui: 

 transporte em ônibus de turismo e/ou transporte adequado de acordo com o roteiro; 

 refeições especificadas no programa; 

 acompanhamento, em cada ônibus, de 1 guia credenciado e 1 recreador; 

 acompanhamento, em cada ônibus, de 1 professor da escola (a cada 20 estudantes); 

 1 boné. 

 

O pacote não inclui: 

 passeios opcionais, telefonemas, refeições não especificadas, extras de caráter pessoal e tudo o mais que 

não estiver mencionado como parte do programa. 

 

Observações importantes 

 Durante todo o passeio, os estudantes estarão acompanhados pela equipe da Relp Turismo, integrando 

recreação, educação e liderança; 

 Saída garantida com mínimo de 40 (quarenta) passageiros pagantes por ônibus. 

            

           Formas de pagamento  

R$ 315,00 = 1X R$ 42,00 + 7X R$ 39,00 (cheques pré-datados de março a outubro); 

Cartão de crédito: Visa / Mastercard em até 3 parcelas. 

 

Caso não seja possível comparecer ao plantão na escola, a adesão deverá ser efetivada diretamente na Relp 

Turismo, impreterivelmente até o dia 25/4 (prazo final com garantia de vagas e tarifas), em horário comercial, na SCRN 

702/703 Bloco H, Loja 01, CEP 70.720-680, Brasília-DF, telefone 3242-0108, site: www.relp.com.br.  
 Agradecemos a atenção, colocando-nos à disposição para outros esclarecimentos. 
 

Com amizade, 
 
 
                                       Michélle Silva             Cláudia Chaves 

Coordenadora pedagógica       Orientadora educacional 
 
“Importante na escola não é só estudar, não é só trabalhar, é também criar laços de amizade, é criar ambiente 

de camaradagem.” 
Paulo Freire 

http://www.relp.com.br/

