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São Paulo, 15 de maio de 2019.
Ref. – Estudo do Meio – 9ºs anos
DESTINO: MUSEU TECNOLÓGICO DA UNIFESP
DATA DA REALIZAÇÃO: 23/5/2019 (quinta-feira).
HORÁRIO DE SAÍDA DO COLÉGIO: 7h

RETORNO: 15h (PREVISÃO)

Objetivos da atividade:
Estabelecer contato com o ambiente e o cotidiano de uma universidade, bem como visitar as faculdades e
laboratórios do campus. Refletir sobre a importância do ensino superior e sobre as possibilidades profissionais
diante da realização de um curso superior. Perceber a importância da pesquisa científica e verificar como o
conhecimento construído nesse espaço pode ser democratizado.
Roteiro:
•
Visita ao campus da Unifesp
•
Museu de Tecnologia da Unifesp

•

Almoço

Inclui: Transporte em ônibus e micro-ônibus executivo categoria turismo (com cinto de segurança, ar
condicionado, janelas lacradas, toalete, som, TV e DVD), almoço completo com bebida, guias e monitores
especializados, taxas e atividades.
• Inscrições: A inscrição deverá ser realizada no próprio colégio, até o dia 17/5/2019, pois é necessário tempo
para a organização do grupo, monitores e transporte.
• Valor: À vista R$ 160,00, em dinheiro ou cheque pré-datado para o dia 21/5/2019.
• TODOS OS ESTUDANTES DEVERÃO PORTAR DOCUMENTO (RG) ORIGINAL
Atenciosamente,

Luciana Albuquerque
Camila D’Amico
Diretora Pedagógica
Coordenadora Pedagógica Seg. 3
----------------------------------------------------------------------------------------

AUTORIZAÇÃO
Autorizo meu (minha) filho(a) ___________________________________________________, da turma __________,
RG nº ________________________, a participar do Estudo do Meio “Campus e Museu de Tecnologia da

UNIFESP”, no dia 23/5/2019.
Nome do responsável: ____________________________ Telefone para Contato: __________________________
Obs.: Entregar autorização até dia 17/5/19 (sexta-feira) – IMPRETERIVELMENTE.

__________________________________________________________________
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