
 
[2º ano Ensino Médio] Lembrete: Estudo do Meio | Centro de 

São Paulo  

Prezadas Famílias,  

 

Como forma de desenvolver ainda mais a aprendizagem nas disciplinas, 

queremos levar os alunos para o Estudo do Meio no centro da cidade de São 

Paulo no próximo mês, 17/10, quarta-feira.  

 

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.  

 

A empresa UGGI organizará a parte operacional da viagem, sendo o 

planejamento pedagógico de responsabilidade integral da escola. Durante o 

dia, os alunos serão acompanhados por profissionais dessas duas instituições: 

tanto por professores da escola (juntamente com o coordenador pedagógico), 

quanto por monitores especializados da UGGI.  

 

Informações importantes:  

Data: 17/10, quarta-feira  

Preço: R$ 185,00 por aluno  

 

Serviços incluídos:  

• Transporte em ônibus de turismo;  

• Bilhete de metrô;  

• Seis orientadores profissionais da UGGI;  

• Almoço/Lanche no Mortadela Brasil com suco ou refrigerante;  

• Oficina de Parkour;  

• Rádios de comunicação e celulares a disposição do trabalho do grupo.  

 

7h30 | Saída da porta da escola  



 
8h15 | Chegada ao centro histórico de SP  

Caminhada de observação pelo centro com foco nas permanências e mudanças 

de paisagem na história da cidade e sua correlação com o presente.  

 

Grupo 01  

9h | Visita ao Farol Santander  

10h15 | Pateo do Collegio  

11h30 | Visita cripta da Catedral da Sé  

O trajeto ainda passará pelo Mosteiro São Bento, Largo São Francisco e Vale 

Anhangabaú.  

 

Grupo 02  

9h | Visita cripta da Catedral da Sé  

10h15 | Visita ao Farol Santander  

11h15 | Pateo do Colégio  

O trajeto ainda passará pelo Mosteiro São Bento, Largo São Francisco e Vale 

Anhangabaú.  

 

Grupo 03  

9h15 | Pateo do Colégio  

10h | Visita cripta da Catedral da Sé  

11h15 | Visita ao Farol Santander  

O trajeto ainda passará pelo Mosteiro São Bento, Largo São Francisco e Vale 

Anhangabaú.  

 

Todos:  

12h30 | Saída para o Mercado Municipal  

13h | Almolanche no Mortadela Brasil no Mercado Municipal ou almoço por 

contas dos alunos  

14h15 | Saída para a Praça Roosevelt de Metrô  

14h40 | Parkour na Praça Roosevelt  



 
16h | Fechamento da viagem  

16h30 | Embarque em ônibus de turismo com destino à escola  

17h30 | Chegada prevista na escola.  

 

Tema do Estudo do Meio:  

 

São Paulo, a maior metrópole da América do Sul, com mais de treze milhões 

de habitantes, possui uma história com aspectos quase ocultos pela dinâmica 

do processo de ocupação espacial. Na intenção de proporcionar elementos 

que revelem um pouco de realidade existente no momento da gênese da 

cidade, desenvolvemos um roteiro que contata um testemunho ainda 

existente dos primeiros dias. Escondido atrás de centenas de arranha – céus, 

nosso centro histórico ainda é testemunha, apesar do que já se perdeu, de 

momentos cruciais da formação do espaço, do imaginário e da comunidade a 

que fazemos parte; visitá-lo é sem duvida conhecer um pouco mais de nós 

mesmos.  

 

Formas de pagamento:  

• Cheque parcelado em até 02 vezes sem acréscimo entregues diretamente na 

UGGI (Avenida Dona Cherubina Viana, 211 – Vila Sto Antônio - Cotia)  

• Cartão de crédito parcelado em até 03 vezes sem acréscimo pelo site da 

UGGI: www.uggi.com.br.  

• Pagamentos com cartões de crédito (exceto AMEX e ELO) através do 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 2anglo212018 – para Centro de São Paulo e, depois, clicar em 

'Encontrar'.  

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

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


 
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.  

 

Atenciosamente,  

 

Lucas Secco  

Coordenador Pedagógico do Ensino Médio  

 

Sofia de Alencastro  

Orientadora Educacional do Ensino Médio 


