
 
[1º e 2º ano - Ensino Médio] Plantão de Dúvidas: Estudo do 

Meio  

Prezadas Famílias,  

 

É com muita alegria que comunicamos que já temos um número de inscritos 

nas viagens de Estudo do Meio muito próximo do mínimo necessário para 

viabilizá-la!  

 

Mesmo assim, na próxima segunda-feira, 15/10, a UGGI, empresa 

responsável, realizará um plantão no colégio para receber inscrições e 

esclarecer eventuais dúvidas das 11h30 às 12h30.  

 

De todo modo, também é possível realizar a adesão via site: www.uggi.com.br.  

 

*Veja o passo a passo para realizar o pagamento no site da UGGI:  

 

No campo 'Pagar sua Viagem' abaixo da foto da página principal, insira o 

código da turma e, depois, clicar em 'Encontrar'.  

Clicar no nome do aluno e em seguida em 'Finalizar' acima da lista.  

Preencher os dados do aluno e do responsável e em seguida clicar em 

'Prosseguir'.  

Preencher os dados para pagamento e escolher o número de parcelas, aceitar 

os termos da viagem.  

Clicar em 'Confirmar o Pagamento'.  

Na tela aparecerá a confirmação do pagamento e o número do comprovante.  

O recibo será enviado para o e-mail cadastrado com uma cópia para a UGGI.  

Caso tenha dúvidas ou queira conversar mais sobre o Estudo do Meio, nos 

colocamos à disposição para atendê-los na escola ou por telefone.  

 

Informações importantes:  

 

http://www.uggi.com.br/


 
Estudo do Meio | Cidade de Santos | 1º ano do Ensino Médio  

Data: 16/10, terça-feira  

Código da turma: 1anglo212018  

 

Estudo do Meio | Centro de São Paulo | 2º ano do Ensino Médio  

Data: 17/10, quarta-feira  

Código da turma: 2anglo212018  

 

O Estudo do Meio é uma ferramenta muito importante na promoção de 

aprendizagens significativas e duradouras, pois leva o aluno a assumir uma 

posição de pesquisador em campo.  

 

Obs.: Por favor encaminhar a autorização de saída enviada via aluno.  

 

Atenciosamente,  

 

Lucas Seco  

Coordenador Pedagógico do Ensino Médio  

 

Sofia de Alencastro  

Orientadora Educacional do Ensino Médio 


