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Senhores pais ou responsáveis dos alunos dos 6ºsanos ao 9ºsanos, 

No dia 12/06/2019 (quarta-feira) será um dia muito especial, pois faremos um passeio para 
Paranapiacaba, iniciando com uma caminhada sinalizando os pontos de interesse cultural na 
Parte Alta, entre eles sua influência da arquitetura portuguesa e a Igreja Bom Jesus de 
Paranapiacaba. Depois visitaremos o Museu Ferroviário (Museu Funicular) ele expõe parte do 
Maquinário do sistema funicular, são exibidas o Quarto Patamar da Primeira linha, que 
transportavam o trem tendo como contrapeso o  
Serra- Breque. Há ainda, objetos de uso ferroviário em um dos anexos de entrada do museu. O 
acervo é preservado como patrimônio cultural-tecnológico. Também visitaremos o Museu 
Castelinho edificação construída em 1897 para ser a residência do engenheiro-chefe da 
ferrovia, de onde este gerenciava o tráfego de trens na subida e descida da Serra do Mar, o 
pátio de manobras, as oficinas e os funcionários residentes na Vila Velha e Vila Martim Smith. 
Conheceremos o Clube Lyra Serrano, Centro de Arquitetura e Antigo Mercado e o Parque 
Natural Nascentes de Paranapiacaba.  
Faremos a Trilha da Pontinha, acompanhando o percurso do rio Grande, onde apreciaremos 
parte do antigo sistema de abastecimento de água, que atualmente atende uma porção da 
parte Alta da Vila.  
Os alunos que irão ao passeio deverão trazer a autorização preenchida e assinada e o dinheiro: 

R$115,00 ou cheque até o dia 10/06/2019 (segunda-feira) e entregá-los na tesouraria. Para 

que este passeio ocorra é necessário termos o número de 35 alunos. Caso não atinja este 

número de alunos, o passeio será cancelado.  

Está incluso o transporte, monitoria, ingressos nos eventos citados acima, almoço com 

refrigerante ou suco ou água ou suco e sobremesa. Além de muita diversão e um dia 

diferente!!! 

Dia do passeio: 12/06/2019 (quarta-feira) 

Horário de Saída: Às 7h10 

Horário de Chegada: Às 16h30 

Os alunos deverão comparecer no colégio às 6h55, uniformizados e poderão levar lanche (não 

perecíveis e não levar nenhum tipo de vidro) para comer no ônibus. 

Coordenação / Direção 

São Paulo, 24 de maio de 2019. 

======================================================================== 

AUTORIZAÇÃO 

Eu ________________________________________________________  

autorizo meu(minha) filho(a) ____________________________________, 

portador do R.G. _____________________________________________ 

devidamente matriculado(a) no _______ ano ____do Ensino Fundamental do  

Colégio Luterano São Paulo a ir à Saída Cultural para Paranapiacaba no dia 

12/06/2019 das 7h10 às 16h30 

 

Assinatura do responsável 

São Paulo ______ de _____________________ de 2019. 


