PINDAMONHANGABA

Pindamonhangaba, 19 de abril de 2018.

Tobias Aguiar - Memorial da Resistência - Pinacoteca
8º ano
Srs. Pais ou responsáveis:
Com o objetivo de proporcionar a vivência dos conteúdos trabalhados em sala convidamos os alunos dos 8os
anos para um passeio cultural com visitas ao Túnel Tobias Aguiar, Memorial da Resistência e Pinacoteca.
Você já conhece esses lugares? Visite-os através de seus sites. http://memorialdaresistenciasp.org.br/memorial/
http://pinacoteca.org.br/
Dia: 16 de maio, 4ª feira
Horário: 7h (saída)
19h30 (chegada prevista)
Local:

Túnel Tobias Aguiar - Av. Tiradentes, 440 - Luz, São Paulo
Memorial da Resistência (Largo General Osório, 66 - Santa Ifigênia, São Paulo)
Pinacoteca (Praça da Luz, 2 - Luz, São Paulo)

Valor: R$ 130,00 (transporte, ingresso e monitoria). Esse valor poderá ser parcelado em até duas vezes com cheques
pré-datados para 30 de abril e 30 de maio.
Informações muito importantes:
-Temos 42 vagas no ônibus, as vagas são por ordem de confirmação e pagamento. Após o preenchimento das vagas
abriremos outro ônibus ou van dependendo do número de interessados. A confirmação do passeio dependerá de
número mínimo de 40 participantes no primeiro ônibus. Para abrir segundo ônibus serão necessários no mínimo 30
participantes ou 12 participantes para van.
-Os alunos serão acompanhados por professores e monitores;
-Os alunos deverão estar uniformizados.
-É necessário levar lanche para os trajetos e dinheiro para almoço no Shopping D de São Paulo;
- É obrigatório portar RG para a viagem. (Resolução nº 4.308/2014 da ANTT/ARTESP, os passageiros com até 12 anos de
idade deverão portar a certidão de nascimento ou a cédula de identidade (RG) ou o passaporte. Aos alunos acima de 12
anos de idade é obrigatório o porte da cédula de identidade (RG) ou o passaporte, os documentos podem ser originais ou
cópia autenticada);

-Todos os pertences estarão sob a responsabilidade dos alunos;
-Evitar levar objetos de valor;
Atenciosamente,
Coordenação Pedagógica
Ensino Fundamental II

------------------------------------------SERÁ DESTACADO PELA TESOURARIA---------------------------------------------------------ENTREGAR O PAGAMENTO E A AUTORIZAÇÃO NA TESOURARIA, ATÉ 07/5/18(2ª FEIRA)

Autorização

Eu______________________________________________________________________________________________
RG nº___________Celular nº______________________ responsável pelo aluno (a)____________________________
____________________________________________________________do ___º ano ____, autorizo-o (a) a participar
do passeio Túnel Tobias Aguiar, Memorial da Resistência, Pinacoteca e Shopping D em São Paulo, SP.
______________________
Assinatura do responsável

