
 TRAJETO 3 - ESCOLA ESTADUAL JOÃO DE DEUS NOTURNO 

ENSINO MÉDIO 

Saída às 18h 

Centro seguindo na direção Bairro São Gabriel até a entrada da Boa Esperança Baixa retornando no posto 
de gasolina entra a direita na Rua Dona Laura C. Azambuja, segue até a Rua Oscar Lopes da Silva, pegando 
a esquerda, logo em seguida pegando novamente à esquerda, acessando RS 130 passando pelo trevo, 
seguindo até as câmaras mortuárias, pegando a esquerda novamente seguindo até a EMEF Adelino Lopes 
da Silva, retornando novamente até RS 130, pegando  a esquerda seguindo até a rua D. Pedro II no Bairro 
Cascata, pegando esquerda, seguindo até o Loteamento Fick, pegando  a direita até a RST 130, pegando a 
esquerda, seguindo até a rua da Divisa,  pegando a direita passando pelo Loteamento Estrela do Sul,  
seguindo até a Rua Rubens Feldens no Passo de Estrela, pegando a direita seguindo até a Rua D. Pedro II, 
pegando a esquerda  seguindo  até o Escola Estadual João de Deus. 

Hora de chegada 18h e 50 min. 

Total de 22 Km. 

 

 

Saída 23h Escola João de Deus, passando pela praça Dona Laura, acessando a rua Rubens Feldens seguindo 
até Passo de Estrela, acessando a Rua da Divisa  a esquerda, seguindo até a RS 130,  pegando a esquerda, a 
300 metros pegando a direita acessando o  Loteamento Fick, acessando a Rua das Rosas a esquerda, logo 
em seguida a direita acessando a Rua Jocob Benno Fick, seguindo pela mesma até chegar na rua das 
Camélias, pegando a esquerda, seguindo até a rua D. Pedro II, pegando a esquerda, passando pela 
Geriatria Bom Samaritano seguindo  até a RST 130, pegando a direita até as Câmaras Mortuárias pegando a 
direita até a Escola Adelino Lopes Silva retornando até a RS 130, passando pelo trevo até a Rua Oscar Lopes 
da Silva seguindo até a Rua Dona Laura C. Azambuja, pegando a direita até a Rua Frederico Germano 
Haenssgen, pegando a esquerda seguindo até o Bairro São Gabriel na entrada da Boa Esperança Baixa 
retornando até o centro. 

Hora da Chegada 23h e 50 min. 

Total de 22 Km 

Veículo com capacidade 40 pessoas. 

 

TOTAL 44 KM 

 

 


