
 

 

  
São Paulo, outubro de 2019. 

 
Senhores Pais, ou responsável, 

 
REF.: Excursão – “Visita à Paranapiacaba” - 6º ao 8º ano (Ensino Fundamental) 
LOCAL: Vila de Paranapiacaba, Santo André – SP 
DATA: 31/10/2019 (5ª feira) 
O valor deverá ser pago até 25/10, sexta-feira, impreterivelmente. Não será aceito pagamento via cartão 
de débito/crédito. 
O valor deverá ser entregue juntamente com a autorização na secretaria do colégio até 25/10, sexta-feira. 
*Após essa data não será possível a participação do aluno no passeio. 

 
          Faremos um passeio à Vila de Paranapiacaba onde conheceremos o projeto “Conhecer 
para Preservar” que defende a conservação do patrimônio cultural, histórico, arquitetônico, 
tecnológico e ambiental em geral, e em especial da Vila de Paranapiacaba, situada no Município 
de Santo André – SP, onde estão incluídos o acervo urbano, ferroviário e ecológico da região, de 
modo a obter a sua proteção, preservação, restauro e a melhoria da qualidade de vida de seus 
atuais e futuros moradores. 
          O roteiro inclui visita ao Museu Ferroviário, Vila Inglesa, Vila Operária, Vila Portuguesa e 
trilha ecológica na Mata Atlântica. 
         No valor do passeio estão inclusos: Ingresso, transporte, monitoria local, histórico   
pedagógico e almoço. 
         O aluno deverá levar dois lanches (manhã e tarde) e estar devidamente uniformizado.  
         Contamos com a participação de todos. 

 
REF.: Excursão – “Visita à Paranapiacaba” – 9º ano (Ens. Fundamental) ao 3º ano (Ensino Médio) 
LOCAL: Vila de Paranapiacaba, Santo André – SP 
DATA: 30/10/2019 (4ª feira) 
O valor deverá ser pago até 25/10, sexta-feira, impreterivelmente. Não será aceito pagamento via cartão 
de débito/crédito. 
O valor deverá ser entregue juntamente com a autorização na secretaria do colégio até 25/10, sexta-feira. 
*Após essa data não será possível a participação do aluno no passeio. 

 
          Faremos um passeio à Vila de Paranapiacaba onde conheceremos o projeto “Conhecer 
para Preservar” que defende a conservação do patrimônio cultural, histórico, arquitetônico, 
tecnológico e ambiental em geral, e em especial da Vila de Paranapiacaba, situada no Município 
de Santo André – SP, onde estão incluídos o acervo urbano, ferroviário e ecológico da região, de 
modo a obter a sua proteção, preservação, restauro e a melhoria da qualidade de vida de seus 
atuais e futuros moradores. 
          O roteiro inclui visita ao Museu Ferroviário, Vila Inglesa, Vila Operária, Vila Portuguesa e 
trilha ecológica na Mata Atlântica. 
         No valor do passeio estão inclusos: Ingresso, transporte, monitoria local, histórico   
pedagógico e almoço. 
         O aluno deverá levar dois lanches (manhã e tarde) e estar devidamente uniformizado.  
         Contamos com a participação de todos. 

 
Atenciosamente, 

Coordenação.      

 

C O L É G I O      L E M A 
Rua Guaipá, 1179/1186 – Vila Leopoldina 

CEP.: 05389-001     Fone: 3836-6362 – 3834-3380 


