Prezados Pais e Responsáveis,
Para ampliar e aprofundar o conhecimento dos nossos alunos, dia 16 de
outubro de 2019, realizaremos uma saída pedagógica para o Centro de São Paulo
com o 1o ano do Ensino Médio.
A Cidade de São Paulo é rica em história, cultura e diversidade. E é isso que
os alunos têm a oportunidade de vivenciar no estudo pelas partes históricas da
capital mais rica do Brasil. Igrejas, monumentos, marcos históricos e muito
conhecimento. Guiado pelos monitores, os alunos aprendem com na prática sobre
diversas disciplinas que se convergem.
Roteiro
7h - Saída do Colégio Ser;
8h30 – Chegada ao Pateo do Collegio e estudo externo e interno da
importância do pátio jesuíta para a história de São Paulo;
9h30 – Visita à Catedral da Sé, com ênfase no desenvolvimento da cidade de
São Paulo através das igrejas; durante o estudo será abordado o Marco Zero,
símbolo do Estado de São Paulo;
10h30 – Solar da Marquesa e Igreja de São Bento;
12h – Almoço (incluso) no Mc Donald’s;
13h – Visita ao Edifício Martinelli, um dos mais antigos e famosos prédios da
capital paulista;
14h – Visita ao Mercado Municipal, típico pelas suas especiarias;
15h30 – Retorno ao Colégio;
17h – Chegada ao Colégio.
Saída: 07h - Chegada prevista ao Colégio: 17h
Valor: R$ 140,00 (2x R$ 70,00 - 20/09 e 07/10) ou 1x cheque ou dinheiro
R$ 140,00 até 07/10, pagos diretamente na coordenação do colégio com
Natalia das 08h às 15h, juntamente com autorização abaixo.
Levar Lanche, material para anotações.
Em caso de dúvidas, por favor procurem a coordenação, ou enviem e-mail
para renata.vassoler@colegioser.com ou natalia.queiroz@colegioser.com
Atenciosamente,
Equipe Pedagógica

AUTORIZAÇÃO
Eu, ___________________________________________ responsável pelo aluno
______________________________________ RG:_____________ do 1º ano ___ ,
autorizo a participação na saída pedagógica: Centro de São Paulo, no dia 16 de
outubro de 2019 (quarta-feira).

Assinatura do responsável
_____________________________

Telefone: _________________________________

