
 

 
 

         EXCURSÃO - TAUÁ CAETÉ  
 PROJETO ESCOLA SOBRE RODAS 
 
 

 
Caro pai e/ou responsável legal. 
 

Nosso colégio, na busca de vivências práticas nas disciplinas de Matemática, 
Empreendedorismo e Artes, desenvolveu ao longo do 1º semestre, o Projeto de Educação 
Financeira com o objetivo de promover em nossos alunos competências e habilidades 
necessárias para lidar com as tomadas de decisões financeiras que terão ao longo de 
suas vidas. 
 Chegou a hora, de avaliarmos e finalizarmos esse projeto. Os alunos deverão abrir 
o seu cofrinho em casa para contabilizar suas economias. Nosso intuito é que os alunos 
economizassem o valor para realizarmos um passeio onde eles pudessem pagar.  

Os alunos serão acompanhados pela Diretora Jacqueline e mais 2 professores, 
além de contar com a equipe de monitores do Tauá disponíveis para nossa escola. 
 

Atentem para as seguintes informações: 
 

 Local: Hotel Tauá Resort Caeté 

 Data: 30/10/2018 (terça-feira) 

 Horários: Saída do Colégio: 6:40 h (pontualmente) 

 Retorno Previsto ao Colégio: 20:00 horas 

 Valor: R$ 170,00 (inclui: ônibus, café pela manhã, almoço e lanche à tarde; além 
de podermos usufruir de todo espaço de lazer do hotel. 

 Transporte será disponibilizado pelo: Hotel Tauá Caeté.   
    

Os alunos deverão realizar o pagamento, com a Marilda até o dia 25/10/18 
(quinta-feira), impreterivelmente.  

Deverá ser entregue a autorização devidamente preenchida e assinada pelo  
responsável. NÃO SERÃO ACEITOS PAGAMENTOS APÓS ESTA DATA! 
 

OS ALUNOS DEVERÃO ESTAR DEVIDAMENTE UNIFORMIZADOS.  
DEVEM LEVAR: GARRAFINHA DE ÁGUA, TOALHA DE BANHO, ROUPA DE 

BANHO E PROTETOR SOLAR.  
O ENVIO DE DINHEIRO, CELULAR, MÁQUINA FOTOGRÁFICA E FILMADORA OU 

QUAISQUER OUTROS PRODUTOS ELETRÔNICOS, SÃO DE INTEIRA RESPONSABILIDADE 

DO ALUNO. 

 Obs.: Não haverá aula para os alunos que não forem no dia do passeio. 
Só iremos fazer essa excursão se houver adesão de no mínimo 42   
alunos, condições essas em contrato com o Hotel Tauá Resort Caeté. 
 

Atenciosamente, 
Equipe Pedagógica 

16/10/2018 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

         EXCURSÃO - TAUÁ CAETÉ  
 PROJETO ESCOLA SOBRE RODAS 
 
 

 
 
 

AUTORIZAÇÃO PARA VIAGEM 
MENORES DE 18 ANOS 

 
 

Autorizo o menor _________________________________________________________, 

I.D./C.N. ___________________________, Órgão expedidor ______________________, 

Data de expedição ______/______/_______, natural de __________________________, 

nascido(a) em ____/____/_____, a participar do Passeio ao Hotel Tauá Caeté , que será 

realizado no dia 30/10/18, com saída do COLÉGIO MASTER às 06:40 horas e previsão 

de chegada às 20:00 horas. 

 

Responsável legal: ________________________________________________________ 

Grau de parentesco: _______________________________________________________ 

Telefones:_______________________________________________________________ 

I.D.:___________________________________ Org. Exp. _________________________ 

CPF:___________________________ Naturalidade:_____________________________. 

 

 
Belo Horizonte, ______ de _______________ de 2018. 

 
 

_________________________________________________ 
Assinatura do pai ou responsável 


