
                                                                                                                                           

 

ESTUDO DO MEIO NA ILHA DO CARDOSO 

Orientações para a viagem 

  

1) DATAS E HORÁRIOS: 

Embarque: dia 05 de abril (quinta-feira) 

- Horário de encontro na escola: 6h15 

- Saída do ônibus: 6h30, em ponto 

- É preciso levar carteira de identidade original ou cópia autenticada 

Retorno: dia 07 de abril (sábado) 

- 20h - Horário de chegada, aproximado, em frente à escola 

  

2) FICHA MÉDICA: 

É imprescindível o envio da ficha médica com informações relevantes sobre a saúde de 
seu(sua) filho(a). Clique aqui para preenchê-la até o dia 25/03. Além do preenchimento 

desta ficha, os alunos estão levando hoje a autorização de saída para ser preenchida e 
assinada. O prazo para entrega à recepção é dia 26/03. 

  

3) O QUE LEVAR 

Camisetas, 2 moletons (1 velho para entrar no mangue), 2 pares de tênis (1 velho para 

entrar no mangue), calça jeans, repelente, protetor solar, papete, maiô, capa de chuva, 
mochila, toalha para levar para ilha, sacos plásticos para roupa suja, remédios pessoais 
(devem constar na ficha médica) e material escolar (caneta, lápis, borracha). 

Sugerimos que levem na mochila 1 gel antisséptico de 60ml, 1 caixa de lenço descartável 
com 50 unidades e 1 garrafa de água “Squeeze” identificada com o nome. 

No dia do embarque: 

• Os alunos deverão usar uma roupa confortável e tênis. Levar uma mochila para o 
trabalho de campo que será realizado nos 3 dias com capa de chuva, boné, protetor 

solar, repelente, uma blusa fina, um estojo com lápis e borracha, remédios de uso 
regular e documento. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSev0rC1IQgfLtjv1TMmRi14ujOboERhToNqdFhGkzGKPGrl1A/viewform?usp=sf_link
http://www.webathena.com.br/newsletter_santi_files/files/03_16_Autorizacao_Ilha_do_Cardoso.pdf


  

Quanto dinheiro levar? 

Com R$ 60,00 é possível fazer a viagem. Leve dinheiro trocado. 

• Todas as refeições estão incluídas, com 1 água, suco ou refrigerante. Os lanches, 
outras bebidas e extras não estão incluídos. Leve aproximadamente R$ 25,00 para 
gastos extras. 

• Telefonemas - ligações a partir do hotel são muito caras. Sugerimos que se faça 
ligações a cobrar. Lembre-se que as ligações a cobrar também tem um custo. 

Portanto R$ 10,00 para telefonemas está ótimo. 
• Compras – A cidade de Cananéia não possui muitas alternativas de compras. No 

parque há souvenirs como bonés e camisetas. Sugerimos R$ 30,00 para as compras. 

ATENÇÃO: Cada aluno é responsável pelo dinheiro que está levando. Guarde-o em lugar 
seguro e protegido. Se possível leve uma mala com cadeado ou segredo, para guardar o 
dinheiro e os objetos de maior valor. Evite levar jóias e artigos caros, pequenos e 

desnecessários como Ipod e jogos eletrônicos. A Quíron Turismo Educacional e a Escola não 
se responsabilizam por objetos perdidos e extraviados. 

  

4) HOTEL: 

Hotel Sol a Sol - www.hotelsolasol.com.br 

  

5) COMUNICAÇÃO: 

Nossa equipe de comunicação manterá vocês informados cerca de três vezes ao dia sobre a 
viagem via site. Lembramos que as informações virão dos professores, portanto dependemos 
do sinal do celular no local. 

  

Desejamos a todos uma ótima viagem! 

EQUIPE SANTI 

Quíron Turismo Educacional 

  

 

http://www.hotelsolasol.com.br/

