
 

 

Brasília, 25 de março de 2019. 

 

 

Senhores Pais e/ou Responsáveis, 
 

 

Realizaremos uma saída de estudos, com a Empresa Panthertur Adventure, à Fazenda Pedagógica, 

no dia 26 de abril, sexta-feira, com as turmas dos 6os anos, visando à aquisição de conhecimentos 

integrados. 

Essa saída de estudos propiciará a vivência em campo de conteúdos trabalhados em sala de aula, 

possibilitando aos alunos analisar, interpretar e aprender sobre a biodiversidade e as relações ecológicas, 

além de praticar esportes e atividades de lazer. A Fazenda Pedagógica oferece um espaço junto à 

natureza, onde os estudantes terão a oportunidade de explorar o bioma do cerrado de forma prática, 

notando espécies de animais e vegetais diferenciadas ao longo das trilhas. Também terão, na aula de 

astronomia, a oportunidade de apreciar planetas e estrelas a olho nu e observar os planetas, ainda, por 

meio de um telescópio GO-TO totalmente automatizado, capaz de revelar quatro luas de Júpiter, além do 

próprio planeta. Trata-se de uma megaestrutura tecnológica instalada na fazenda, para tornar a experiência 

inesquecível.  

Para participar, os estudantes deverão trazer a autorização nos dias 2 e 3 de abril (terça-feira e 

quarta-feira). Nesse dia, estará na escola um representante da empresa Panthertur Adventure, das 11h às 

14h, para recebimento do pagamento (cheques pré-datados), da ficha de dados pessoais, da cópia 

autenticada em cartório da carteira de identidade do(a) aluno(a) e do contrato do passageiro, que será 

preenchido pessoalmente pelos responsáveis.  

Observação: sem esses documentos, o(a) aluno(a) não poderá embarcar.  

 

O PACOTE INCLUI: 

 transporte em ônibus padrão turístico (ida e volta); 

 aulas específicas conforme a programação; 

 três refeições: café da manhã, almoço e lanche da tarde; 

 refrigerante, suco e água durante as refeições; 

 sobremesa: festival de sorvete; 

 recreação monitorada pela equipe da Panthertur Adventure; 

 acompanhamento da equipe Panthertur Adventure; 

 exclusividade Panthertur Adventure: carro de apoio; 

 socorrista, enfermeiro(a) ou técnico(a) em enfermagem.  

 

O PACOTE NÃO INCLUI: 

 despesas de caráter pessoal (alimentação e bebidas na estrada e nos traslados, frigobar, lanches, 

telefonemas, lavanderia, táxi, bebidas durante as refeições — exceto as previstas no programa – ou 

qualquer outra despesa não mencionada na programação). 

 

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES 

 Durante toda a viagem, os estudantes estarão acompanhados pela equipe Panthertur Adventure, 

integrando recreação, educação, liderança e proteção. 

 O preço e a forma de pagamento atual variam de acordo com a data de saída da excursão e/ou com 

as normas governamentais. 

 A saída só será garantida com mínimo de 40 (quarenta) passageiros pagantes por ônibus. Não 

atingindo o mínimo necessário, a excursão será cancelada, com devolução integral do valor pago. 

 



 

 

 

Formas de pagamento  

R$ 198,00 por pessoa (parcelamento em cheque e/ou no cartão) 

Cartão de crédito: Visa / Mastercard 

 

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

agência, impreterivelmente de 2 a 5 de abril, das 9h às 18h (prazo final com garantia de vagas e tarifas), 

em horário comercial. 

 

INFORMAÇÕES DA EMPRESA 

Panthertur Adventure 

(61) 3032-3366/ 3963-3668  

www.panthertur.com.br  

CLSW 100, Bloco A, Loja 21 – Edifício Tropical Center Sudoeste – Brasília - DF 

 

No dia da saída de estudos, os estudantes deverão estar na escola às 7h30, devidamente 

uniformizados. O retorno ao Colégio CIMAN está previsto para as 20h50. Orientadores, professores e 

guias especializados acompanharão a atividade. 

 

  Atenção! Cada estudante deverá levar:  

 prancheta e caneta para anotações; 

 protetor solar; 

 repelente; 

 ANIMAÇÃO e ESPÍRITO de AVENTURA! 

 

Não nos responsabilizamos por perdas de objetos. 

 

Desde já, agradecemos a atenção e colocamo-nos à disposição para qualquer esclarecimento. 

 

Com amizade, 
 

 
 

Adriana Ribeiro Matias  
SOP 

Neila Paim  
SOE 

 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

AUTORIZAÇÃO 

Eu, _______________________________________________________________, autorizo o(a) aluno(a) 

_________________________________________________________, do 6º ano ____, a participar da 

saída de estudos à Fazenda Pedagógica – Panthertur Adventure, no dia 26/4/19. 

 

Brasília, ______ de ___________________ de 2019. 

 

__________________________________________ 

Assinatura do Responsável 

 


