Circular 009/2020 - Coordenação Pedagógica Ensino Fundamental II e Médio
Assunto: Viagem ao Caraça – 6º ano

Belo Horizonte, 13 de março de 2020.
Prezados Pais e ou responsáveis,
Na reunião realizada entre os pais dos alunos do 6º ano, a professora
Denise, a coordenadora pedagógica Cátia e a empresa “Turismo Estudantil”, no dia
10 de março, foi apresentada toda a proposta da viagem ao Santuário do Caraça,
nos dias 14 e 15 de abril.
Para participar, o aluno deverá pagar a quantia de R$485,00
(quatrocentos e oitenta e cinco reais). O pagamento poderá ser efetuado à vista
no boleto bancário ou em até 10 vezes sem juros no cartão de crédito. Nesse
valor, estão incluídas: a viagem de ônibus, de trem, hospedagem e alimentação
no Caraça. Os alunos serão acompanhados pela professora Denise Pyló,
idealizadora do projeto, além de por dois profissionais da empresa “Turismo
Estudantil”.
Para efetuar a inscrição e o pagamento, é necessário seguir as
orientações abaixo, fornecidas pela empresa “Turismo Estudantil”, especializada em
Trabalhos de Campo, que coordenará a logística do evento. Observe a data de
participação do aluno e siga as instruções a seguir. A data limite para efetuar a
inscrição e o pagamento da viagem será dia 05 de abril 2020 (domingo).
ORIENTAÇÕES PARA INSCRIÇÃO E PAGAMENTO DA ATIVIDADE:
SITE: www.turismoestudantil.com.br
CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO DA ATIVIDADE: 08112
PRAZO LIMITE DE INSCRIÇÃO: 05/04/2020
1º Passo: faça login no site da Turismo Estudantil (para quem já tem
login). Quem ainda não tem, deve clicar em Cadastre-se;
2º Passo: clique em ESCOLAS;
3º Passo: insira o código de identificação da atividade e realize sua
inscrição.
Enviaremos, posteriormente, informações adicionais sobre a viagem.
Qualquer dúvida, favor entrar em contato com a escola ou com a empresa
“Turismo Estudantil” pelo telefone: 2531-2201.
Certos de que a experiência contribuirá para a construção de novos saberes,
contamos com a participação de todos os alunos.

Atenciosamente,

Cátia Aroeira
Coordenadora Pedagógica

Marco Antônio Remígio
Diretor Pedagógico

