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Características especiais e procedimentos de reserva para operação de  

EXPEDIÇÕES ESCOLARES 
 

 
Expedições Escolares é um serviço oferecido e inteiramente operado pela Expedição Katerre 
Ecoturismo, nos moldes da operação turistica, porém diferindo nas seguintes caracteristicas: 
 

1. As embarcações utilizadas são regionais, com leitos em rede dispostos no convés da 
embarcação, com proteção de lona contra chuvas, com no minimo 1 banheiro para cada 15 
alunos, lavanderia manual, varal coletivo para secagem de roupas e equipamentos de 
segurança apropriados. Todas embarcações estão homologadas na Marinha do Brasil na 
categoria “Passageiros”, com documentação, seguro e vistorias em dia*. 

2. Com relação a tripulação embarcada, para grupos acima de 20 pessoas, um médico com 
assistente-enfermeiro acompanha a viagem durante toda navegação e nos passeios em terra 
firme. É destacado um guia-sênior para cada 15 alunos, no máximo, e 1 guia mateiro nas 
atividades em terra firme. Todo suporte para 1ºs atendimentos encontra-se a bordo. 

3. As tarifas são cobradas por aluno, havendo espaço para tarifa-cortesia ao corpo docente na 
razão de 1 professor/monitor para cada 10 alunos. Os valores/pessoa decrescem na 
proporção que o grupo aumenta: de 10 a 19 passageiros pagantes é aplicada a tarifa escolar 
padrão. De 20 a 29 passageiros, é aplicado um desconto de 15% sobre a tarifa cheia. De 30 
a 49 passageiros, o desconto é de 25%, e acima de 50 passageiros o desconto é de 35%. 

4. Os roteiros são baseados naqueles oferecidos em nosso website www.katerre.com, porém 
com atividades especiais e especificas de prática e aprendizado, podendo haver por parte 
da escola customizações quanto a destinos específicos, ficando o numero total de dias da 
expedição sempre atrelado a distância navegada, obedecendo a razão máxima de 90 
km/dia. Para maiores informações sobre as atividades especiais e especificas, entre em 
contato conosco pelo e-mail expedicoes-escolares@katerre.com. 

5. Cada aluno deve preencher o cadastro de bordo presente em nosso website, ficando a cargo 
do responsável da escola, ora denominado cliente-organizador, a lista completa dos alunos 
embarcados, com nome e RG, juntamente com a autorização dos pais ou responsáveis caso 
o estudante seja menor de idade. As informações devem conferir com o envio online dos 
cadastros de bordo, que deve ser preenchido pelo próprio aluno, contendo informações de 
contato, de saúde, de preferências turísticas e restrições alimentares.  

* nunca contrate embarcações de categoria “Esporte & Recreio”, não autorizadas para transporte comercial de 
passageiros, cujos itens de segurança não atendem situações de emergência as quais embarcações estão sujeitas. 
 
 
Atenciosamente, Equipe Katerre. 
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