
  

Brazolin Viagem e Turismo 

Rua General Glicério, 1413 – Vila Maceno – S. J. Rio Preto 

(17) 99121-2920- E-mail: contato@brazolinturismo.com.br 

TURISMO PEDAGÓGICO COLÉGIO SÃO JOSÉ – 6º ANO 
CASA DE PORTINARI EM BRODOWSKI E MUSEU DE PALEONTOLOGIA DE  

MONTE ALTO – 03/06/2022 

 
O Museu Casa de Portinari em Brodowski foi a antiga casa do pintor e representa a forte ligação do artista com sua terra natal, 
origens e laços familiares. O acervo artístico do Museu Casa de Portinari constitui-se, principalmente, de trabalhos realizados pelo 
artista em pintura mural, nas técnicas de afresco e têmpera, nas paredes da casa. A temática é predominantemente sacra, exceto 
as primeiras experiências do artista neste gênero. O museu ainda abriga objetos de uso pessoal, mobiliário e utensílios da família, 
sendo que alguns cômodos permanecem com suas funções originais e outros foram adaptados para salas de exposições.  
 
O Museu de Paleontologia de Monte Alto é um dos mais importantes espaços voltados à conservação e exposição 
de fósseis do Brasil. Localiza-se na cidade de Monte Alto e ocupando uma área de 400 metros quadrados é composto por outros 2 
Museus: Museu de História Natural e Museu de Arqueologia. 
O Museu de Paleontologia de Monte Alto foi inaugurado em 22 de julho de 1992, possui um acervo composto por aproximadamente 
1.300 exemplares de fósseis de répteis e de outros animais pré-históricos, a maior parte proveniente de escavações realizadas na 
região, assentada sobre rochas sedimentares do período Cretáceo Superior.  Conta com laboratório de conservação, restauração, 
com uma biblioteca especializada e monitoria aos alunos. 
 

ROTEIRO INCLUSO NO VALOR DIA 03/06/2022: 

 05:30 - Apresentação e Conferência de Documentos em frente ao Colégio São José 
 06:00 - Saída para Brodowski com lanche no ônibus 
 09:00 – Visita à Estação de Trem em Brodowski 
 10:30 – Visita Monitorada ao Museu Casa de Portinari em Brodowski 
 11:30 – Almoço em Brodowski 
 12:30 - Saída para o Museu de Paleontologia de Monte Alto 
 14:30 – Visita Monitorada aos fósseis de dinossauros, crocodilos e tartarugas no e Laboratório de estudos 
 16:00 – Saída de retorno a São José do Rio Preto 
 18:30 – Previsão de chegada e Desembarque em frente ao Colégio São José 

 

VALORES POR ALUNO E FORMAS DE PAGAMENTO 

R$ 304,00 parcelado em até 04 vezes no cartão de crédito (enviaremos o link ou presencial na agência) ou R$ 288,80 a 
vista via PIX – E-mail: financeiro@brazolinturismo.com.br em nome de Daniela Cristina Brazolin Orlandeli – ENVIAR 
COMPROVANTE PARA (17) 99121-2920 
 
SERVIÇOS INCLUSOS NO VALOR: 

 Transporte em ônibus executivo, com ar, TV, DVD 
 Lanche na ida 
 Lanche na volta não perecível 
 02 professores da Escola por ônibus 
 01 Guia de Turismo credenciado no Ministério do Turismo por ônibus 
 Seguro Viagem 

 

** ADESÕES E PRÓXIMOS PASSOS ** 
 

1. Será enviado pelo Colégio o link do “Formulário de Adesão” para ser preenchido e escolhida a forma de pagamento por cada 
família; 

2. Após o preenchimento e envio automático do “Formulário de Adesão” vocês receberão da Brazolin Viagens Pedagógicas o 
“Contrato de Adesão” no E-mail do Responsável cadastrado no Formulário de Adesão, para serem preenchidos e assinados 
digitalmente e enviado automaticamente pelo Sistema D4Sign com validade jurídica; 

3. Após o envio do “Contrato de Adesão” enviaremos o link para pagamento ou receberemos os PIX conforme a escolha de cada 
família; 

4. Estaremos também sempre à disposição na Brazolin Agência de Viagens em horário comercial e aos sábados das 9h às 12h30 
no endereço abaixo para dúvidas ajudas e pagamentos. 
 
OBS.: OBRIGATÓRIO O ALUNO LEVAR NA VIAGEM O RG ORIGINAL E A CARTEIRINHA DE VACINAÇÃO COM DUAS DOSES DA 

COVID-19 

OBS.: PODE HAVER ALTERAÇÕES NAS LEIS LOCAIS ATÉ A DATA DA VIAGEM REFERENTE ÀS RESTRIÇÕES DA COVID-19 


