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 COMUNICADO EM nº 04/2019 
Taubaté, 06 de junho de 2019. 

 
Senhores Pais e Responsáveis: 
 

 Informamos que a escola realizará uma excursão com os alunos da 3ª série 
do Ensino Médio para o programa de televisão “Altas Horas”, em São Paulo – SP, 
atividade que faz parte do projeto de Orientação Profissional — enfoque na área de 
Comunicação Social —, promovido pela Orientadora Educacional Profa. Tatiany 
Ribeiro Toledo. 
 A viagem acontecerá conforme descrito a seguir: 

• Data: 02 de julho, terça-feira; 

• Horário de saída: às 08 horas; 

• Retorno previsto para as 22 horas do mesmo dia; 

• Local de saída e de retorno: portão da Rua dos Operários, 153, Centro, 
Taubaté, SP; 

• Valor do passeio: R$ 60,00 – inclusos transporte, seguro e kit lanche no 
retorno. Na ida, os alunos terão uma parada para almoço no Shopping 
Morumbi: levar dinheiro para alimentação; 

• Acompanhantes: professores e funcionários da escola. 
Observações: 

1. Os alunos interessados deverão ter idade acima de 16 anos e devolver a 
autorização anexa  — modelo da Rede Globo de Televisão — devidamente 
preenchida e assinada pelo responsável até o dia 19 de junho, e entregar na 
APM da Escola, juntamente com o valor correspondente ao pagamento; 

2. Os alunos deverão estar com roupas sóbrias: que não ostentem palavras que 
indiquem publicidade e/ou pertençam a marcas de produtos, marcas de 
clubes ou de seleções ou logos de escolas;  

3. Cada aluno deverá estar com o original e a cópia do RG, a autorização anexa 
devidamente preenchida  e cópia do RG do responsável;  

4. Esclarecemos que há 43 vagas para essa excursão e a lista dos interessados 
é mediante a entrega da autorização e pagamento conforme a ordem de 
chegada dos pagamentos e das autorizações. 
➢ Atenção:  

• informamos que, em caso de desistência, após entregue a 
autorização e feito o pagamento, não será possível a devolução 
do dinheiro; 

• todas as assinaturas exigidas no documento de autorização 
devem ser semelhantes àquelas do RG. 

 
Atenciosamente, 
 
Orientação Educacional 
Direção 
Colégio UNITAU 
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