
 

 

         
São José – SC, 10/07/2018. 

Circular no 016/2018 

Ref.: Saída de Estudo ENGIE ENERGIA – Complexo Termelétrico Jorge Lacerda - Capivari de Baixo- 

SC -  FONTE ALTERNATIVA DE ENERGIA –  Origem, produção e consumo e Mina de Carvão - Criciúma - SC 

 

Senhores Pais e/ou Responsáveis,  
 

Visando aprofundar conhecimentos por meio da vivência, o que subsidiará temáticas abordadas em sala de aula,   

nas disciplinas de Ciências (Física e Química), referentes a Produção de Energia,  planejamos, em conjunto com a 

empresa Ellus Turismo Educacional,  saída de estudo à Região Sul do nosso Estado.  

 

 Data: 31/08/2018 (sexta-feira)  

 Horário saída do Colégio:  7h  

Previsão de retorno ao Colégio: 19h 

       Traje: Uniforme do Colégio identificado com o nome (não permitido o uso da camiseta do ECCOS).  

Roteiro: 06h50min - concentração no Colégio; 07h – Saída; 10h  – Visita à Mina Otávio Fontana  – Criciúma; 

12h30min  – almoço; 15h  – Visita à Usina Termelétrica Jorge Lacerda - Capivari de Baixo, com palestra, observação 

externa dos complexos térmicos, solar e eólico e visita ao parque ambiental; 16h  – retorno,  com chegada ao Colégio 

prevista para às 19h. 

 

Serviços incluídos: Transporte em micro-ônibus turismo completo; almoço; Seguro Viagem;  ingresso para 

visita à Mina; lanche da tarde oferecido pela Tractebel Energia; um monitor a cada 20 educandos; um educador do 

Colégio, mais monitores ELLUS.  

 

Não incluso Café da manhã, lanches e outras despesas pessoais. 

 

 Valor por educando(a): Segue na mesma circular via Agenda Digital.  A ficha de cadastro do educando (encaminhada 

junto a esta circular) deverá ser impressa e entregue no dia do pagamento, juntamente com cópia da carteira de 

identidade. 

 

Nº de participantes para viabilizar o Projeto: Mínimo 20 participantes, para transporte com micro- ônibus 

turismo ou ônibus de turismo. 

 Indispensável levar: Original  da Carteira de Identidade; autorização;  boné e/ou protetor solar; uniforme do 

Colégio; calçado confortável (para visitar a termelétrica não é permitido o uso de saias, bermudas e calçados abertos, 

como sandálias, chinelos, etc);  e dinheiro extra para lanches. 

Acompanharão as turmas o educador Fábio e/ou Coordenador Raphael, mais os monitores da empresa Ellus. 

  

INFORMAÇÕES ELLUS:  Josué (48) 99903- 9554  ou  (48) 3233-5830                           
                             A Coordenação 

 

---Favor preencher uma das alternativas abaixo e devolver até o dia 11/07 (plantão ELLUS) ou 02/08 (Setor 

Financeiro)---- 
 

Eu____________________________________________________________________, responsável pelo(a) 

educando(a) __________________________________________________, do 9º Ano (   ) matutino  (   ) vespertino, 

(   ) AUTORIZO   (   ) NÃO AUTORIZO 

Sua participação na saída de estudo à Região Sul do Estado de Santa Catarina, conforme circular no 016/2018. 

Opto pela seguinte forma de pagamento: (   ) Uma  vez   (   ) Duas vezes    

São José-SC, _____/07/2018. 

____________________________________________ 

Assinatura do(a) responsável 

 

 
 
 
 
 


