
  

  

 

 

São Paulo, 18 de março de 2019. 

Srs. Pais e Alunos da Educação Infantil e Fundamental I 

 

Assunto: “INTERCÂBIO CULTURAL – INDIOS DO XINGU” 

 

          A Organização das Nações Unidas para a Educação, 

Ciência e a Cultura (UNESCO), apresentou o seguinte tema para 

o ano de 2019: “Ano Internacional das Línguas Indígenas”.  

          Para vivenciar este tema, o Colégio Escrevivendo, convida 

seus alunos a conhecerem a TOCA DA RAPOSA, localizado em 

Juquitiba. Um local super fantástico que promove o encontro entre a nossa sociedade com 

os povos Indígenas, em especial os do Alto Xingu, e visa compartilhar seus conhecimentos e 

hábitos reforçando o valor da Cultura Indígena. 

          No local, haverá venda de artesanato feito pelos indígenas que gira entre R$20,00 a 

R$100,00  e os interessados em adquirir algum objeto (flauta, chocalhos, colares, etc.) 

poderão fazê-lo, mediante solicitação antecipada (vide autorização). 

           Muitas outras atrações esperam por nós, como a Educação 

Ambiental, que visa a preservação da natureza, Fauna e Flora, Lobato na 

Toca – com os personagens do Sítio do Picapau Amarelo, Folclore na 

Toca, com muitas brincadeiras populares de trava-língua, parlendas, 

cantigas de roda, etc. Muitos outros atrativos estão esperando por nós.  

Será um dia inesquecível!!! 

DIA:  17 de maio de 2019 

SAÍDA: 7H30                          PREVISÃO DE RETORNO : 18H 

INVESTIMENTO: R$ 225,00 (duzentos e vinte e cinco reais) que poderá ser pago à vista ou 

em até 3 vezes no cartão. 

INCLUSO:  transporte,  visitação e três alimentações (café, almoço e lanche da tarde); 

          Os alunos deverão estar devidamente uniformizados e levar um lanche leve, para a 

viagem. 

          O termo abaixo, deverá ser preenchido, assinado e devolvido até o dia 05 de abril de 

2019, na secretaria do Colégio. 

          Obs: Não haverá aula para os alunos que não participarem do passeio. 

...................................................................................................................................................   



 

TERMO DE CIÊNCIA E AUTORIZAÇÃO 

 

Eu..............................................................................................................responsável pelo(a) 

aluno(a) ......................................................... do ..........ano, RG..............................................., 

estou ciente do Intercâmbio Cultural – Toca da Raposa que ocorrerá em maio de 2019 e 

 

(     )   autorizo a participação de meu(minha)filho(a)              (     ) não autorizo a participação 

 

(     ) Quero artesanato – R$..............                                     (     ) Não quero artesanato 

                                                                                                                                              

_________________________________________ 

                                                                                Assinatura do pai e/ou responsável 

................................................................................................................................................... 


