
 

 

 

            19/03/2018 

 

  

 

  

    

VIAGEM DE ESTUDO DO MEIO 
Alunos do 8º ano do Ensino Fundamental 2 

 
 

Prezadas famílias 
 

Dando sequência aos preparativos para o trabalho de Estudo do Meio, 
disponibilizamos mais uma data para atendimento às famílias do 8º ano. 

  
Nesta quarta-feira, 21/03, a Caminhos & Paisagens, empresa que organiza 

a parte operacional da viagem a Minas Gerais, estará na escola de plantão para 
esclarecimento de dúvidas e recebimento de inscrições e pagamentos.  

 
Este será o último plantão para a viagem do 8º ano. O bloqueio na 

companhia aérea (Gol) se encerra na quinta-feira, 22/03 e, por essa razão, todos 
os pagamentos precisam ser recebidos até o dia 21/03, quarta-feira. Após essa 
data, a participação de alunos ainda não inscritos na viagem estará sujeita à 
consulta de disponibilidade de assentos e preço na companhia aérea. 

 
A Caminhos & Paisagens estará na escola nos seguintes horários: 
 

Quarta-feira, 21 de março 

MANHÃ: das 7:00 às 9:00 

TARDE: das 14:00 às 16:00 

NOITE: das 18:00 às 20:00 

 
Aqueles que desejarem efetuar a inscrição e o pagamento, mas não podem 

comparecer à escola neste dia e horários, por favor, entrem em contato por 
telefone, o mais brevemente possível, com a Raquel, na escola. 

 
Mais uma vez, gostaríamos de reafirmar a importância dessa experiência 

no currículo da série e na formação dos alunos. Lembramos ainda que, se a 
Caminhos & Paisagens organiza a parte operacional da viagem, o planejamento 
pedagógico é de responsabilidade integral da escola. 

 
Caso alguma família tenha dúvidas, ou caso queira conversar mais sobre o 

Estudo do Meio, novamente nos colocamos à disposição para atendê-los na escola 
ou por telefone. 

 



 
Atenciosamente, 
 
Daniel Vieira Helene 
Coordenador Pedagógico do Ensino Fundamental 2 
 
Patrícia da Silva Sampaio  
Orientadora Educacional do Ensino Fundamental 2 

 

 
Rua Comendador Elias Zarzur, 301  
Alto da Boa Vista – São Paulo  
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