
 

 

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, 13 de junho de 2019. 

  
Prezados pais e/ou responsáveis dos alunos do 9º ano do EF e Ensino Médio,  
  
No último dia 06 de junho fizemos uma reunião para apresentar a proposta da viagem de                
Intercâmbio Férias Inteligentes - Vancouver por meio da parceria com a World Study. Para as               
famílias que não compareceram à reunião, encaminhamos a apresentação com a proposta por             
e-mail.  
As expectativas das famílias que participaram da reunião estão em alta, e, para aproveitar a               
promoção do mês, precisamos confirmar o interesse dos pais/alunos para marcar uma nova             
reunião com o grupo específico e a equipe da World Study.  
Por isso, precisamos alinhar algumas informações e detalhes: 
 
***Bonificação – Matriculando 2 alunos juntos até 15/JUN – Ganhará Bônus de ISENÇÃO na Taxa de                               

Assessoria*** (Interessados entrar em contato com a agência até a data estabelecida para ser                           

contemplado com a promoção 15/06/2019) 
 
Datas e Pagamento 
•03 semanas: 
Embarque: 10 janeiro 2020 
Chegada ao Brasil: 03 fevereiro 2020 
 

Valor CAD 2.990,00 dólares canadenses 
Taxa de Assessoria World Study: USD 190,00 dólares americanos 
•Forma de Pagamento: 
 30% do valor total + Taxa Assessoria à vista na matrícula 
 Saldo parcelado em 9X sem juros 
 

Não Está Incluído: 
•Passagens aéreas – valor aproximado: até USD 1.500,00 dólares americanos – parcelado no             
Cartão de Crédito; 
• Visto Canadense ou Visto Americano de Turismo; 
•Despesas pessoais – valor aproximado: CAD 600 dólares canadenses. 
 

Solicitamos um retorno sobre o interesse até o dia 17/06, segunda-feira. 
 Atenciosamente, 

 
 

  

Helen Cristina Paes 
Coord. Pedagógica  

do EFII e Médio 

 
Virginia Gris Ceolin 

  Vice-Diretora 

Sérgio Martins Duarte 
Diretor 
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Sondagem de Interesse - Intercâmbio Férias Inteligentes -  

Vancouver / World Study- 9º ano EF e EM -  2019 
 
Sinalizo o interesse do(a) aluno(a) _______________________________________________ do(a)       

____ano EF/série EM, turma ____, para participar do Intercâmbio Férias Inteligentes - Vancouver /              

World Study programado para ser realizado de 10 de janeiro a 03 de fevereiro 2020, conforme proposta                 

apresentada na reunião de pais e encaminhada no dia 07/06. 

 

______ Tenho interesse                     _____ Não tenho interesse Motivo: ____________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

Nome do responsável: _______________________________________________ Tel de contato: ________ 

Assinatura do responsável: ___________________________________________ 

 

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

 

 

 

 

Sondagem de Interesse - Intercâmbio Férias Inteligentes -  

Vancouver / World Study- 9º ano EF e EM -  2019 
 
Sinalizo o interesse do(a) aluno(a) _______________________________________________ do(a)       

____ano EF/série EM, turma ____, para participar do Intercâmbio Férias Inteligentes - Vancouver /              

World Study programado para ser realizado de 10 de janeiro a 03 de fevereiro 2020, conforme proposta                 

apresentada na reunião de pais e encaminhada no dia 07/06. 

 

______ Tenho interesse                     _____ Não tenho interesse Motivo: ____________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

Nome do responsável: _______________________________________________ Tel de contato: ________ 

Assinatura do responsável: ___________________________________________ 

 
 

 

 
 

Rua da Bahia, 1534 | B. Lourdes | Belo Horizonte - MG | CEP: 30160-011 
Tel.: Unid. Ens. Fundamental e Médio (31) 3014.5350 | Unid. Educação Infantil (31) 3274.6366 

www.cicbh.com.br 
 

 


