
 

 

Educa-se com a própria vida, quando nela os valores proclamados estão de fato assumidos,  
tendo sempre em conta que, mais importante que o dizer – e mais até que o fazer – é o ser.” 

Nosso Modo Próprio de Educar – “Filhas de Jesus”  

    
Belo Horizonte, 18 de junho de 2019. 

  

Prezados pais e/ou responsáveis dos alunos da 2ª série do Ensino Médio,  

  

No último dia 10 de junho, fizemos uma reunião para apresentar a proposta do trabalho de campo                 

da 2ª série EM para São Paulo. Para as famílias que não compareceram à reunião,               

encaminhamos a apresentação da proposta via e-mail.  

A expectativa para a realização desse trabalho está em alta e precisamos confirmar a adesão dos                

alunos. Por isso, precisamos alinhar algumas informações e detalhes. 

Datas e horários 
11 à 14 de setembro. 
 
Embarque: 23h de uma quarta-feira, no Colégio Imaculada. 

 
Desembarque: 08h de uma sábado, no Colégio Imaculada. 
 
Obs.: As datas e horários em questão são para o transporte em ônibus. 
 
Roteiro 

❑ BOVESPA (Bolsa da Valores de São Paulo) 

❑ Farol Santander 

❑ Mercado Municipal 

❑ GOOGLE for Startups Campus (espaço de trabalho compartilhado)  

❑ City tour na Avenida Paulista 

❑ Centro histórico de São Paulo 

❑ Parque do Ibirapuera 

❑ Museu da Imigração 

❑ Catavento Cultural e Educacional 

❑ Parque da Independência 

❑ Pinacoteca 
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Hospedagem 

❑ Hotel Massis – (www.massisfivestars.com.br) 

❑ Localização: 1 quadra da Avenida Paulista e da Estação Consolação 

 

Estrutura e Investimento 

❑ 01 (uma) noite de hospedagem no Hotel Massis 

❑ Guia / monitores (CLTUR Brasil) e guia nativo de São Paulo 

❑ Café da manhã (2º e 3º dias) e almoço (2º e 3º dias) 

❑ Ingressos para os atrativos 

❑ Transportes para as atividades propostas 

❑ Seguro viagem e acidentes pessoais durante todo evento 

❑ Brindes exclusivos CLTUR Brasil 

❑ Cobertura fotográfica 

❑ R$ 650,00 (Seiscentos e cinquenta Reais)* 
* O valor poderá ser parcelado em até 4 (quatro) vezes (julho, agosto, setembro e outubro) em                 
dinheiro, cheques (com compensação em um prazo limite de 10 (dez) dias úteis antes da               
concretização do trabalho de campo) ou no cartão (com acréscimo proporcional ao número de              
parcelas). 
 

Dúvidas e esclarecimentos: 
CLTUR  –  Turismo  Pedagógico  e  Esportes  de Aventura  
www.clturbrasil.com.br/ @clturbrasil / contato@clturbrasil.com.br 
Joubert Cordeiro Lisboa - (31) 98828 1005 

Certos de que esse momento será muito proveitoso e significativo para os nossos alunos,              

solicitamos um retorno sobre a adesão ou não até o dia 28/06, sexta-feira. 

 Atenciosamente, 

 
 

  

Helen Cristina Paes 
Coord. Pedagógica  

do EFII e Médio 

 
Virginia Gris Ceolin 

  Vice-Diretora 

Sérgio Martins Duarte 
Diretor 
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Adesão para visita à campo para São Paulo - 2ª série EM -  2019 
 
Sinalizo o interesse do(a) aluno(a) _______________________________________________ da 2ª série         

EM, para participar da visita a Campo programada para ser realizada na cidade de São Paulo, conforme                 

proposta apresentada na reunião de pais e encaminhada no dia 13/06. 

 

______ Tenho interesse                     _____ Não tenho interesse Motivo: ____________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

Nome do responsável: _______________________________________________ Tel de contato: ________ 

Assinatura do responsável: ___________________________________________ 

 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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