
TRAJETO 1 

 ESCOLA ITAIPAVA RAMOS DE SÃO MIGUEL E ESCOLA SÃO MIGUEL DE LINHA SÍTIO 

Saída às 6h da Escola Itaipava seguindo na direção da curva da Demanda até chegar na empresa de produtos de 
limpeza VL Distr. Retornando seguindo até a Igreja de Santarém pegando a direita segue até a casa de José Carlos de 
Mattos, pegando a direita e seguindo até o bar da Luísa, vire a esquerda seguindo até o marco de ferro, vire a 
esquerda logo adiante pegando a direita, passando pela casa de Mauro Soares até chegar no  fim da estrada 
pegando a direita seguindo até chegar no Escola  Itaipava Ramos, retornando até chegar na Cabanha Maufer, 
pegando a direita na direção da Linha Maravalha, passando pelo antigo Mercado Maravalha até o colégio São Miguel 
de Linha Sítio, retornando passando pela  Maravalha , Cabanha Maufer até a Escola Itaipava Ramos em São Miguel. 

Hora de chegada 7h e 10 min 

Total 46 km  

 SAÍDA 11:10h Escola Itaipava Ramos, seguindo na direção da curva da Demanda até chegar na empresa de produtos 
de limpeza VL DISTR. Retornando, seguindo até chegar na Igreja de Santarém, pegando a direita, seguindo até a casa 
de José Carlos Mattos, pegando a direita, seguindo até o Bar da Luisa, dobrando a esquerda, seguindo até o marco 
de ferro, dobrando a esquerda, logo após, pegando a direita, passando pela casa de Mauro Soares, seguindo até o 
fim da rua, dobrando a direita, seguindo até chegar no cruzamento, pegando a esquerda, seguindo na direção do 
sangradouro da Lagoa, passando pela Maravalha até chegar na Escola São Miguel de Linha Sítio, retornando, 
passando pela Maravalha, Zona da Lagoa, até chegar no cruzamento, pegando a direita, a 1.500 metros pegando a 
esquerda, passando pela casa de Mauro Soares, no entroncamento pegando a direita, passando pela casa de Ilo 
Antão, seguindo até chegar na casa de José Carlos Mattos, pegando a esquerda, seguindo até o Bar da Luisa, 
pegando a direita, seguindo até a RS 130 Beira do Rio, pegando a esquerda, seguindo na direção da curva da 
Demanda, até chegar na empresa de produtos de limpeza VL DISTR., retornando até a Escola Itaipava Ramos. HORA 
DA CHEGADA: 12:55h. Total de 67 km. 

Saída 17h Escola Itaipava Ramos seguindo até a Cabanha Maufer pegando a direita seguindo até o antigo mercado 
da Maravalha retornando até chegar na Cabanha Maufer pegando a direita seguindo logo adiante pegando a 
esquerda até chegar no entroncamento segue a esquerda a 200 m no entroncamento segue a direita até o bar da 
Luísa, pega a direita seguindo até a casa de José Carlos de Mattos pegando a esquerda seguindo até a Igreja 
Santarém, pegando a esquerda seguindo em direção da curva da Demanda até chegar na empresa produtos limpeza 
VL Distr. Retornando até o mercado de Ênio Schneider. 

Hora de chegada 18h e 10 min. 

Total de 46KM 

Veículo com capacidade 42 pessoas.   TOTAL 159 KM 

 

 


