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LISTA DE BAGAGEM 
VIAGEM DE ESTUDO DO MEIO 

Alunos do 8º ano do Ensino Fundamental 2 que vão à viagem de 

Estudo do Meio 

 

Prezadas famílias 

 

A viagem de Estudo do Meio do 8º ano está chegando! 

Neste momento, é importante que os alunos preparem suas malas. A seguir, 

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 a seguir 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. 

 

Quantos 
estou 

levando? 
Item Observações e sugestões 

 Agasalho 

É muito importante levar ao menos uma peça 
de agasalho. Estamos no outono, e à noite 
costuma esfriar. Aqueles que costumam sentir 
mais frio, devem levar duas peças que possam 
ser usadas uma sobre a outra. 

 Bermuda Sugerimos duas peças. 

 Calça Sugerimos duas peças. 

 Saia Recomendamos que não sejam levadas saias. 

 Boné ou chapéu É muito importante que os alunos tenham 
uma forma de se proteger do sol, ao qual 



ficaremos expostos em muitos momentos da 
viagem. Sugerimos uma peça que seja do 
agrado do aluno, de maneira que se sinta 
confortável em usar. 

 
Camiseta de manga 
curta 

Sugerimos uma camiseta para cada dia da 
viagem e uma extra, de modo a poder haver 
reposição caso uma delas fique muito suja. 
Dessa forma, sugerimos um total de cinco 
peças. 

 
Calçado usado 
fechado 

É muito importante que o calçado a ser 
levado (sugerimos apenas um par) seja 
confortável e já experimentado pelo aluno. 
Sapatos novos, além de desnecessários para a 
viagem, podem apresentar algum desconforto 
e prejudicar a caminhada. 

 
Capa de chuva ou 
casaco impermeável 

Sugerimos uma peça. Anoraque é um tipo de 
blusa impermeável, que protege contra a 
chuva. 

 
Cantil ou garrafa de 
água 

É imprescindível que cada aluno tenha um 
cantil ou uma garrafinha onde possa carregar 
um pouco de água consigo. Indicamos 
recipientes com até 600 ml de capacidade, de 
modo que não sejam muito pesados para 
carregar. Recipientes que possam ser 
facilmente carregáveis são muito bem-vindos. 

 Traje de banho 

Na viagem, haverá algum momento de lazer. 
Em alguns desses momentos, pode ser que 
seja possível utilizar a piscina do hotel. Este 
item não é obrigatório. 

 

Material de higiene 
pessoal: 

 Pasta de dente 

 Escova de 
dente 

 Sabonete 

 Shampoo 
... e outros itens que 
julgar apropriados. 

Por favor, verifiquem se tudo o que é 
necessário neste campo está na bagagem. 

 Peças íntimas 
Sugerimos uma para cada troca de roupa e 
uma extra, ou seja, cinco no total. 

 Protetor solar 
É imprescindível que cada aluno tenha à mão 
o protetor solar que costuma usar. 

 Repelente de insetos Não vamos a um destino onde 
caracteristicamente haja muitos mosquitos, 



mas pode ser importante levar um repelente 
de insetos, especialmente para os mais 
sensíveis às picadas. 

 

Saquinho plástico tipo 
“zip-lock” para 
proteção da máquina 
fotográfica 

Recomendamos que quaisquer equipamentos 
eletrônicos sejam protegidos por esses sacos 
plásticos. 

 
Saco plástico para 
roupa suja 

Por favor, levem tantos quantos forem 
necessários para acomodar bem sua roupa 
suja. 

 Toalha extra 
Importante levar uma toalha extra para o 
caso de usarmos a piscina, por exemplo. 

 Chinelo 
Sugerimos que levem um par, para uso 
exclusivo na hospedagem. 

 

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 Caminhos 

e Paisagens 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. 

Visitaremos igrejas e museus, espaços que têm regras próprias quanto ao traje. Não 

é obrigatório o uso de calças compridas ou saias. Bermudas são permitidas, desde que 

estejam na altura do joelho. Não são permitidos shorts curtos ou saias curtas. Esses 

espaços tampouco permitem a entrada de pessoas vestindo camisetas “regata”. 

             

Além disso, para o embarque é obrigatório que o aluno esteja com seu RG original 

e com uma cópia do comprovante da vacina contra a febre amarela. Já para a 

hospedagem, é obrigatória a apresentação do termo de autorização para menores 

de idade preenchido com firma reconhecida em cartório de notas e acompanhada 

de xerox do documento de identificação do pai, mãe ou responsável legal e 

certidão de nascimento ou RG. 

             



 

 

Atenciosamente, 

Daniel Vieira Helene 

Coordenador Pedagógico do Ensino Fundamental 2           

Patrícia da Silva Sampaio 

Orientadora Educacional do Ensino Fundamental 2 
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