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 COMUNICADO EF1 nº 20/2019 
Taubaté 05 de agosto de 2019. 
 
Senhores Pais e Responsáveis: 
 

Informamos que, dia 22/11/2019, a escola levará os alunos do 1º ao 5º ano do 
Ensino Fundamental ao Parque Interativo Kidzania — localizado no Shopping 
Eldorado, Av. Rebouças, 3970 - Pinheiros, São Paulo – SP. 

Essa viagem acontecerá em parceria com a Empresa Descobrir Passeios 
Pedagógicos, que estará responsável pelo transporte e pelos monitores que 
acompanharão os alunos, além dos professores da escola, conforme descrito a 
seguir: 

• Viagem ao Parque Interativo Kidzania, São Paulo, Capital; 

• Dia: 22/11/2019; 

• Saída: às 07 horas – Rua dos Operários, 153; 

• Retorno: às 18h30 – Rua dos Operários, 153; 

• Valor: R$ 165,00 por aluno — inclui transporte em ônibus luxo, 
ingresso, água no ônibus, monitoria, coletes para identificação dos 
alunos até o 5º ano e seguro-viagem.  

• Forma de pagamento: 
o À vista: dinheiro, cartão ou cheque; 
o Cartão de crédito: 03 vezes — com plantão na escola em data a 

ser agendada; 
o Cheque pré-datado: 04 vezes — R$ 42,00 para os dias 30/08, 

30/09 e 30/10, e R$ 39,00 para o dia 30/11; 
▪ Para esta opção, é necessário identificar o cheque com o 

nome, endereço e telefone do responsável, nome do aluno 
e nome da escola; 

o Atenção: em caso desistência após feita a contratação do 
passeio, o dinheiro não será devolvido. 

• O aluno deverá estar uniformizado, com a carteirinha da escola, levar 
dinheiro para lanche ou o lanche, garrafinha de água para beber 
durante o passeio e evitar de levar celular e outros objetos de valor; 

o A agência não se responsabilizará por objetos perdidos durante o 
passeio. 

• Para confirmar a participação na viagem, a autorização ao lado deverá 
ser devidamente preenchida pelo responsável e entregue até dia 23/08 
para a Coordenadora Pedagógica do Ensino Fundamental. 

 
Agradecemos a atenção e contamos com a participação de todos. 

 
 
Atenciosamente, 
 
Coordenação Pedagógica 
Direção 
Colégio UNITAU 
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