
 
[1º ano Ensino Médio] Lembrete: Estudo do Meio | Cidade de 

Santos  

Prezadas Famílias,  

 

Como forma de desenvolver ainda mais a aprendizagem nas disciplinas, 

queremos levar os alunos para o Estudo do Meio na cidade de Santos no 

próximo mês, 16/10, terça-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: 16/10, terça-feira  

Preço: R$ 194,00 por aluno  

 

Serviços incluídos:  

• Transporte em ônibus de turismo;  

• Três orientadores profissionais da UGGI;  

• Almoço com bebida e sobremesa no restaurante Bistrô;  

• Passeio pelo Bondinho do Monte Serrat;  

• Passeio pelo Bondinho do Centro Histórico;  

• Passeio de escuna;  

• Visita a Arte no Dique;  

• Rádios de comunicação e celular a disposição do grupo;  



 
• Assistência de viagem com Assist-Card do Brasil.  

 

Programação  

06h30 | Saída da porta da escola  

08h | Subida no Bondinho do Monte Serrat  

10h | Passeio com o bondinho histórico  

11h | Visita ao Bairro do Valongo e Museu do Café  

12h30 | Almoço no Estação Bistrô  

13h30 | Passeio de escuna pelo Porto de Santos  

15h15 | Visita a Arte no Dique  

16h30 | Retorno a São Paulo  

18h/18h30 | Chegada prevista na escola.  

 

Tema do Estudo do Meio:  

 

Assim como os municípios vizinhos, São Vicente, Bertioga e Cubatão, Santos 

guarda parte importante da história do país. Um local protegido para 

atracação marítima, fartura de água potável, boa caça e muitas frutas da 

Mata Atlântica e um mangue de pesca abundante e variada: esses foram 

alguns dos fatores que facilitaram a instalação de assentamentos de 

portugueses. Antes deles, esse local privilegiado já era habitado por tupis e 

guaranis, imensas nações indígenas que carregam até hoje as tristes marcas 

dessa relação de exploração e domínio.  

 

Com as descobertas de ouro e pedras preciosas na região do planalto, o porto, 

ligação natural com Portugal, intensificou o trânsito nas trilhas da serra, além 

de servir ao comércio das demais localidades já existentes. Por mar, Santos 

ligou São Paulo a Cananéia, Rio de Janeiro, Salvador e São Luís do Maranhão.  

 

Tempos modernos chegaram e, passo a passo, o porto se modernizou, os 

caminhos para subir a serra tornaram-se mais adequados e São Paulo, com a 



 
chegada do café, tornou-se grande e forte.  

 

A história dessa região continua acompanhando as constantes mudanças 

econômicas. Atualmente, Santos é uma cidade urbana, com rica vida cultural 

e uma população e economia crescente e relevante.  

 

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 1anglo212018 – para viagem à Santos 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.  

 

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

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

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


 
 

Atenciosamente,  

 

Lucas Secco  

Coordenador Pedagógico do Ensino Médio  

 

Sofia de Alencastro  

Orientadora Educacional do Ensino Médio 


