
 

[Alunos 7º anos] Lista de bagagem: viagem de Estudo do Meio – 
PETAR 
 

Prezadas Famílias  
 
A viagem de Estudo do Meio do 7º ano está chegando!  
 
Neste momento, é importante que os alunos preparem suas malas. Em anexo, 
apresentamos uma lista de itens que os alunos precisam levar para a viagem e 
também destacamos alguns cuidados.  
 
Sugerimos que cada aluno leve consigo uma lista de checagem de sua bagagem, 
de modo que, no retorno, possa verificar item por item e garantir que não está 
se esquecendo de nada.  
 
A lista está organizada de modo a permitir que cada aluno registre a quantidade 
de cada item que está levando. Juntamente com isso, há uma sugestão nossa 
em relação a essa quantidade.  
 
Lembramos que haverá atividades em locais abertos, nas quais os alunos 
poderão sujar a roupa. Por isso mesmo, recomendamos enfaticamente que eles 
levem roupas velhas que possam sujar. Também recomendamos que procurem 
levar roupas leves, que não dificultem caminhadas e outros movimentos físicos.  
 
Os alunos deverão estar sempre calçados ao longo da viagem. Recomendamos 
que o calçado, além de usado, seja confortável e tenha solado aderente. Não 
recomendamos levar tênis novo.  
 
A mochila (sempre mais prática do que uma mala, nesse tipo de viagem) deve 
estar organizada, estando os objetos mais utilizados na parte superior, à mão 
sempre que forem necessários.  
 
Máquinas fotográficas e aparelhos eletrônicos como celulares, são permitidos, 
mas cada um é responsável pelo seu uso e pela sua guarda.  
 
O Colégio Anglo 21 e a Quíron não se responsabilizam por perda ou qualquer 
tipo de dano nesses equipamentos.  
 
Por favor, não se esqueçam de incluir na bagagem a medicação prescrita caso o 
aluno esteja passando por algum tipo de tratamento, bem como a prescrição 
médica.  
 
Para o embarque é obrigatório que o aluno esteja com seu RG original.  
 
Além das informações acima, quanto dinheiro levar:  
 
• Refeições: todas as refeições estão inclusas com direito a um 
refrigerante/suco e sobremesa. Lanches nas paradas e extras não estão 



 
inclusos.  
• Compras: nessa viagem não se tem nenhum grande centro comercial, apenas 
o artesanato dos quilombolas. É sempre simpático comprar artefatos produzidos 
por eles.  
• Recomendamos R$ 70,00 para extras.  
 
ATENÇÃO: cada estudante é responsável pelo dinheiro que está levando. 
Guarde-o em lugar seguro e protegido. Se possível leve uma mala com cadeado 
ou segredo, para guardar o dinheiro e os objetos de maior valor. Evite levar 
joias e artigos caros, pequenos e desnecessários.  
 
Além dos quatro monitores da Quíron, estarão com os nossos alunos a 
professora Maria Caroline e o Coordenador José Modesto.  
 
Outras informações:  
Embarque em 22/8, quarta-feira.  
Encontro no colégio às 6h15 e horário de saída às 6h30.  
Retorno em 24/8, sexta-feira, com horário previsto de chegada em frente ao 
colégio às 20h.  
Endereço: Pousada Mata Atlantica, Estrada de Apiaí/Iporanga km 13, Bairro da 
Serra, Iporanga, SP, (15) 3556-1552  
 
Atenciosamente,  
José Modesto  
Coordenador Pedagógico do Ensino Fundamental 2  
 
Patrícia da Silva Sampaio  
Orientadora Educacional do Ensino Fundamental 2 

 
 

 

 


