
 
 
 
 
 
   

 

 

 

  Circular nº 013/2019                                                                                          Juiz de Fora, 28 de fevereiro de 2019 

 

Prezados(as) Responsáveis e Alunos(as). 

 

O Colégio Academia desenvolve, todo ano, o Projeto Pico da Bandeira, com os alunos da 3ª série do 

Ensino Médio. O Projeto consiste em uma viagem à cidade do Alto Caparaó-MG (280 km de Juiz de Fora), para um 

passeio no Parque Nacional do Caparaó, onde está o Pico da Bandeira.  

Pretende-se, com essa viagem, programada para o período de 13 a 15 de julho, proporcionar momentos de 

convivência, lazer e descanso, bem como oferecer oportunidade de os jovens conhecerem as belezas naturais 

daquela região. 

A participação é facultativa e o investimento é de R$850,00 (oitocentos e cinquenta reais), podendo ser 

pago em até 5 parcelas de R$170,00 (cento e setenta reais).  

A primeira parcela deverá ser paga no ato da inscrição e as demais, no dia 10 dos meses de abril, maio, 

junho e julho, por meio de cheques pré-datados.  

O valor pago cobrirá as seguintes despesas:  

 Transporte em ônibus especial (televisão, microfone, frigobar e ar condicionado); 

 Abastecimento interno no frigobar do ônibus; 

 Almoço em Leopoldina na ida; 

 Hospedagem no Hotel; 

 Dois cafés da manhã no Hotel;  

 Três refeições de qualidade no restaurante do Hotel; 

 Transporte em jipe de ida e volta ao parque; 

 Lanche para o período de visita ao parque; 

 Ingresso no Parque Nacional do Caparaó; 

 Honorários dos guias locais e professores; 

 Seguro de viagem e demais custos.  

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
   

 

 

Não estão incluídas despesas com frigobar nos quartos, ligações para telefones externos ao Hotel e 

bebidas de qualquer natureza durante as refeições, exceto no café da manhã. 

Oferecemos 42 vagas em um ônibus. Caso haja mais trinta alunos(as) na lista de espera, ficará viável um 

segundo ônibus com o mesmo número máximo de 42 vagas.  

Os interessados poderão fazer a inscrição na Sala 222, com a funcionária Michele, entre os dias 11 e 15 de 

março, impreterivelmente. A prioridade será dos primeiros quarenta e dois inscritos, ficando os excedentes 

em lista de espera para abertura de um segundo ônibus ou para substituir as prováveis desistências. 

Caso o número de interessados seja inferior a 35 alunos(as), a viagem será desmarcada. 

Faremos todo possível para atender aos pedidos de composição dos quartos no hotel. 

Alunos(as) desistentes que apresentarem um candidato substituto da terceira série, desde que não exista 

lista de espera, receberão todo o valor pago de volta.   

No caso de desistência sem existência de substituto ou após 01 de junho de 2019, não haverá devolução do 

valor investido.  

Informações complementares deverão ser lidas no Anexo I. 

O Anexo II é a folha de inscrição que deverá ser devolvida preenchida. 

 

 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

Ricardo Beire 
Coordenação Ensino Médio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
   

 

ANEXO I 
 

Informações Complementares - Projeto Pico da Bandeira 2019  
 
 

1. Cronograma:  

 Dia 13 de julho (sábado): saída do Pátio da Academia, às 9h. Sugerimos que os alunos cheguem um pouco antes da hora 

do embarque (8h30) para os preparativos. O almoço será em Leopoldina e o jantar, no Hotel.  

 Dia 14 de julho (domingo): após o café da manhã, passeio no Parque Nacional do Caparaó, onde está o Pico da Bandeira, 

monitorado por guias, das 7h30h às 18h. Depois, jantar festivo, lazer e descanso. 

 Dia 15 de julho (segunda-feira): manhã livre e retorno a Juiz de Fora, após almoço, às 14h. Chegada à noite, no Pátio da 

Academia, entre 20h e 21h. Nesse dia, inicia-se o recesso escolar até agosto. 

Atenção: 

Não serão permitidas programações paralelas dos alunos durante toda a viagem. 

O embarque e desembarque serão realizados somente no Colégio. 

 

 

2. Recomendações: 

 O(a) aluno(a) deve levar roupa e tênis confortáveis, incluindo meia.  Também um bom agasalho, pois será inverno, e a 

cidade e o parque são, normalmente, mais frios devido à altitude. Aconselhamos, também, uma mochila leve. 

 Nos reembarques, a presença dos alunos será sempre conferida. Dessa forma, aquele(a) que estiver no sanitário, por 

exemplo, não precisará se preocupar.  

 As despesas extras no hotel, caso haja, deverão ser pagas na saída. O hotel oferece água potável de fontes naturais à 

vontade.  

 Durante a expedição ao Pico da Bandeira, o(a) aluno(a) deverá ficar sempre com o grupo, que será assessorado por guias 

locais com comprovada experiência neste tipo de atividade.     

 Em qualquer necessidade de apoio individual, o(a) aluno(a) deverá procurar, reservadamente, os educadores 

responsáveis, sem cerimônia ou restrição.  

 Os contatos na Academia durante os preparativos da viagem são: 2102-7777 (Michele, sala 222). Telefone Celular do Prof. 

Bruno (32) 99987-1462. 

 Próximo ao dia da viagem, haverá uma reunião com os participantes e responsáveis quando serão fornecidas 

recomendações detalhadas. Será feita uma comunicação oficial dessa reunião à época.  

 Durante a viagem, por exigência legal, os alunos deverão estar munidos do documento de identidade original.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
   

 

 
 

ANEXO II 
 

Inscrição Projeto Pico da Bandeira 2019  
 

Declaro estar ciente dos termos da Circular 013/2019.  Sendo assim, 

    (        )  NÃO autorizo o meu(minha) filho(a) a participar do Projeto Pico da Bandeira 2019. 

(        )  AUTORIZO o meu(minha) filho(a) a participar do Projeto Pico da Bandeira 2019. 

Responsável: Assinatura: 

Caso tenha autorizado a participação no projeto, favor preencher os dados abaixo. 

 

Nome (legível e sem abreviatura): 

Nº: Turma:  3M ______ 

Endereço Completo: 

Data de Nascimento:                                CPF aluno(a): 

Identidade aluno(a): 
Órgão Expedidor: 

Data(Expedição): 

Celular família: Telefone fixo família: 

Celular aluno(a): E-mail do(a) aluno(a): 

O aluno(a) precisa de algum cuidado especial?                                (        ) Sim                                          (        ) Não 

 

Caso sua resposta tenha sido Sim, favor especificar: 

 

 

 

 
 
 

Entregar esta Ficha na Sala de Coordenação (222) para Michele até o dia 15/03,  
sexta-feira, junto com os cheques pré-datados, caso o pagamento seja parcelado. 

Anexar xerox da Carteira de Identidade. Não serve Certidão de Nascimento. 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

 

Os dados abaixo serão preenchidos pela Coordenação. 

Recibo de Inscrição no Projeto Pico da Bandeira 2019 

Recebi do(a) Sr.(a):  

Responsável pelo(a) aluno(a): 

Pagamento referente ao Projeto Pico da Bandeira Pela Coordenação: 



 
 
 
 
 
   

 

 


