
 

SÍTIO DO CARROÇÃO 

3º ano 

Caros Pais, 

Os alunos do 3º ano farão uma viagem para o Sítio do Carroção, resort pedagógico 
localizado em Tatuí (SP), que há mais de 40 anos elabora roteiros para grupos de crianças 

de diversas faixas etárias. 

A viagem tem como objetivo proporcionar uma vivência diferente às crianças, durante a qual 
poderemos incentivar a autonomia, independência e integração em um local que oferece 
inúmeras possibilidades de exploração, em um ambiente que proporciona momentos de 
aprendizagem e lazer. 

Durante este programa, os alunos participarão de atividades pedagógicas propostas pelo 
Sítio do Carroção, além de jogos e outras atrações. Serão acompanhados por uma equipe de 
monitores locais qualificados e treinados para recebê-los junto com professores da escola. 

DATA: 23, 24 e 25/05 

EMBARQUE: Dia 23/05, às 16h30 

CHEGADA: Dia 25/05, aproximadamente às 19h 

FORMAS DE PAGAMENTO: 

 Total antecipado (15/03): 01 x R$1276,00 

 04 parcelas iguais (cheques para 15/03 a 15/06): 04 x R$319,00 

PAGAMENTO: Na secretaria da escola com a entrega da ficha de inscrição (enviada 
pelos alunos) preenchida. Em caso de desistência, só haverá devolução até 10 dias antes 
da viagem ou em casos de problema de saúde, com atestado médico. 

PRAZO PARA INSCRIÇÃO: 13/03. Após essa data não aceitaremos inscrições. 

No pagamento desta viagem está incluso: 

 Hospedagem com pensão completa (café da manhã, almoço, lanche, jantar e chá da 
noite) 

 Transporte em ônibus fretado com TV 

 Participação em seis projetos pedagógicos exclusivos do Carroção 

 Acompanhamento de monitores locais e professores da escola 

Uma lista com sugestões do que levar será enviada a todos os inscritos, assim como uma 
ficha de saúde para ser preenchida. Sugerimos que visitem o site do Carroção para 
conhecer o local e a proposta. 

Para que a viagem aconteça, é necessário um número mínimo de alunos. 

Contamos com a participação de todos. 

http://www.webathena.com.br/newsletter_santi_files/files/02_28_Inscricao_Carrocao_3_ano.pdf
https://carrocao.com/


Atenciosamente, 

EQUIPE SANTI 

 


