
 
Comunicado 035/2019 
Viagem de Formatura 

 EFII - 9º ano 
Campinas, 08 de março de 2019 

 
Senhores pais e responsáveis, 
  
A viagem de formatura, no 9º ano, é um momento de integração muito esperado pelos alunos.                
Para que ela aconteça da melhor forma possível, seguimos alguns critérios importantes para a              
segurança e conforto de nossos alunos. Para comemorarmos mais essa etapa, escolhemos o             
Santa Clara Eco Resort, na região de Dourado (SP). 
 
O Santa Clara Eco Resort está inserido em uma área de 360 hectares em Dourado – SP, a 270                   
km da capital paulista, região considerada estação climática por seu ar puro e clima ameno               
durante todo o ano. Localizado no centro geográfico do estado, o município fica próximo às               
cidades de Jaú (território nacional dos calçados), São Carlos (polo tecnológico), Brotas (turismo             
de aventura), Araraquara e Bauru. 
 

Sua sede, construída pela família do Presidente Washington Luís, une o charme e o requinte de                
uma sede de fazenda do início do século XX com todo o conforto e estrutura obtidos após sua                  
reforma e ampliação. A fazenda possui grandes áreas de floresta intocada, duas cachoeiras,             
córregos, morros, vales e diversas nascentes, enfim, cenários repletos de verde e água por              
todos os lados. 
 

Em caso de necessidade, um médico local, que realiza os atendimentos aos hóspedes do hotel,               
estará disponível, há apenas 1 quilômetro do hotel. O hospital da cidade fica há 3 quilômetros de                 
distância do Resort, e conta com apoio de ambulância. Os alunos serão assistidos por um               
guarda-vidas durante as atividades aquáticas. Um socorrista irá acompanhar o grupo, durante a             
estadia dos alunos, desde a saída de Campinas, até o retorno. O coordenador da viagem e os                 
monitores da Trilha Verde também estão aptos a prestarem os primeiros socorros. 
 

PROPOSTA DE VIAGEM DE FORMATURA:  SANTA CLARA ECO RESORT 
 
Através de inúmeros projetos, a fazenda Santa Clara promove o reflorestamento de áreas             
degradadas e cuida da preservação da natureza e dos trechos de mata nativa ainda              
remanescentes. As nascentes, abundantes na região de Dourado, também são alvo da            
preocupação do resort, com diversas ações de proteção, assim como campanhas para economia             
de água e energia junto aos hóspedes e funcionários. 
 
No dia a dia do resort, são usados apenas produtos biodegradáveis e uma horta orgânica               
abastece a cozinha com produtos livre de agrotóxicos todos os dias. O excedente produzido na               
horta é trocado com outros produtores orgânicos da região por produtos que também são              
usados no preparo das refeições dos hóspedes. Aos domingos, parte destes itens orgânicos             
pode ser comprada pelos hóspedes na já famosa feirinha orgânica. 
  
 
 
 
 

 

 



 
 
 

 
PROGRAMA TRILHA VERDE PARA A VIAGEM 
 
INFORMAÇÕES  

● Transporte: ônibus fretado de alto padrão – AR, TV, CD, DVD e FRIGOBAR. 
● Hospedagem: acomodação em apartamentos quádruplos (standard, sede, luxo, sede         

conjugada, vila colonial e, se necessário, Premium e Superior). 
● Formandos apenas dos grupos de 9ºs anos do Colégio Rio Branco. 
● Pensão completa: café da manhã, almoço, jantar, lanche da tarde no intervalo das             

atividades e bebidas durante as refeições (água, suco e refrigerante). 
● Atividades esportivas e recreativas com a Equipe Trilha Verde 
● Festa à fantasia com DJ. 
● Socorrista 24 horas. 
● CD com fotos e clipe comemorativo entregue após a viagem. 
● Os alunos serão acompanhados pela Equipe Trilha Verde, além de professores do 9º ano              

e da orientadora educacional Juliana Caetano. 
 

ESTRUTURA DE LAZER: 
● Piscina climatizada, saunas, hidro ao ar livre, lago com deck e tirolesa. 
● Campo de futebol, de mini golf, quadra de tênis, vôlei, espirobol. 
● Sala de estar com lareira, sala de tv com videoteca. 
● Salão de jogos, fitness center, serviço opcional de estetic center, arco e flecha. 
● Atividade de aventura opcional (pago a parte): Passeio a cavalo. 
● Trilhas ecológicas e possibilidade de diversas atividades para estudo do meio. 
● Micareta com abadá. 
● Toboágua com mini praia. 
● CD com fotos e clipe comemorativo entregue na viagem. 

Data: 15 a 18 de Outubro (03 pernoites) 

INVESTIMENTO POR ALUNO 

R$ 2.353,00 - em até 10x no Cartão de Crédito ou em até 7x no cheque 

  
A Trilha Verde fará o plantão para recebimento no Colégio Rio Branco nos dias 11 e 12 de                  
Março de 2019, no pátio do Colégio, em frente ao corredor do Ensino Fundamental II. 
 
Equipe Pedagógica 
Ensino Fundamental II 


