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Viagem de estudos a São Paulo 

 

São Paulo é uma metrópole multifacetada. Ao mesmo tempo em que é o mais 
importante centro econômico do Brasil, é a capital da cultura na América 
Latina, com uma oferta de lazer, conhecimento e entretenimento sem igual. 
Uma metrópole tipicamente urbana, coberta com uma vasta área verde. 

Uma cidade vanguardista e inovadora, que preserva na arquitetura, nas artes e 
na gastronomia um passado composto pela união de mais de 70 
nacionalidades. E, ao mesmo tempo em que preserva tradições, não se deixa 
ultrapassar. 

Antenada é a palavra certa para descrevê-la! 

                                 (http://cidadedesaopaulo.com/v2/pqsp/razoes-para-visitar/?lang=pt) 

PROGRAMAÇÃO: 

DIA 17/10 (quinta-feira) 

Saída às 23h30min em frente ao colégio (ônibus Duplo Deck LeitoTurismo com 

frigobar, ar condicionado, calefação, toalete, água, mantas e travesseiros). 

DIA 18/10 (sexta- feira) 

• 7h - Chegada em São Paulo. Café da manhã no Hotel Normandie Desing 

• 9h - Visita ao Centro histórico (Largo Santa Ifigênia, Praça da República, Largo 

São Bento, Catedral da Sé,...). 

• 12h - Almoço no Restaurante Bovinos Fest Grill  

• 14h - Visita à Bolsa de Valores de São Paulo – Bovespa 

• 15h - Centro histórico: BANESPAO – Edifício Altino Arantes 

• 19h - Shopping Pátio Higienópolis (o custo da alimentação não está incluído) 

 Informativo 016 / 2019 
     8º ano – séries finais do Ensino Fundamental 
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DIA 19/10 (sábado) 

• 8h - Café da manhã no hotel 

• 10h - Visita ao Museu do Futebol 

• 13h – Almoço na Feira Livre (custo não incluído)  

• 14h30min - Visita ao MAB – Museu de Arte Brasileira 

• 17h - Retorno a Curitiba 

• 00h - Previsão de chegada 

FORMA DE PAGAMENTO: 

Devido aos compromissos que a escola assume na contratação de serviços 
necessários à viagem, é imprescindível a prévia aceitação das condições abaixo para 
a realização da atividade. 
 
✓ Somente os alunos que efetivarem o pagamento e entregarem a autorização 

preenchida e assinada, até a data estabelecida (10/05) terão participação garantida. 
 
✓ O custo de R$810,00 (oitocentos e dez reais) é para pagamento à vista, ou 

R$900,00 (novecentos reais) para pagamento em 6 cheques pré-datados de 
R$150,00 (Cento e cinquenta reais) 

 

• 1ª parcela: 10/05  R$ 150,00 

• 2ª parcela: 10/06  R$ 150,00 

• 3ª parcela: 10/07 R$ 150,00 

• 4ª parcela: 10/08        R$ 150,00 

• 5ª parcela: 10/09        R$ 150,00 

• 6ª parcela: 10/10        R$ 150,00 
 

 
 
 
 
 
 
 
Em caso de: 

a. DESISTÊNCIA DO ALUNO na participação da atividade, por motivo 
de força maior, a devolução será tratada individualmente.  

b. CANCELAMENTO DA ATIVIDADE pela escola, por quaisquer 
motivos, haverá restituição dos valores pagos sem correção.  
       

                Assim, solicita-se aos Senhores Pais ou Responsáveis observar 
atentamente a data de saída, bem como devolver a autorização preenchida com 
todos os dados, para coordenação, juntamente com a importância devida até 10/05, 
sexta-feira, às 18 horas. 

 
                                                    Curitiba, abril de 2019. 

 
                                   Mariza Pan e Tadeu Ciola – Gestores Educacionais 

IMPORTANTE: Dúvidas a respeito de pagamento – falar com Mariza ou Tadeu (3027-2744). 
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Autorização 

Viagem de estudos a São Paulo - 8º ano  

17,18 e 19 de outubro de 2019 

Nome do aluno: _______________________________________________________________  

Nº do R.G. ou da Certidão de Nascimento do aluno: ___________________________________  

Nome do Responsável: _________________________________________________________  

Data: _____/_____/_____ Assinatura: ______________________________________  

Custo:   (    ) à vista -  R$ 810,00 

            (    ) 6 cheques pré-datados de R$ 150,00 para os dias: 

• 10/05/19 – 10/06/19 – 10/07/19 – 10/08/19– 10/09/19- 10/10/19 

• No caso de desistência do aluno na participação da atividade, por 
motivo de força maior, a devolução será tratada individualmente.  

• Os cheques pré-datados deverão ser entregues junto com a 

autorização na coordenação 

 

 

 


